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1 Furcsa, azt hiszem, tegnap este ugyanitt álltam, és David testvérről beszéltem, és íme ő itt van ma 

este a pódiumon. Hát, ez nagyon jó. 

(David testvér, örülünk, hogy itt vagy Chicagóban, és jó, hogy ti, testvérek itt vagytok mögöttem ma 

este. És hogy tudom, hogy imában támogattok most …?... az Úr üzenetét. Már most elkezdhettek értem 

imádkozni!) 

Jó újra itt lenni ma este itt az előadóteremben, ami ilyen gyönyörűen tele van emberekkel, és 

várakozással tekinteni arra, hogy lássuk a munkálkodását a... a Szentléleknek, ahogy ma este ismét 

eljön közénk. 

Természetesen élveztük ennek az összejövetelnek minden óráját, hogy itt lehettünk. Múlt vasárnap 

este óta, vagy inkább vasárnap délután óta... Olyan nagyszerű, csodálatos volt ez az idő, amit együtt 

töltöttünk, és a Szent Szellem nagy dolgokat tett közöttünk. Láttuk, ahogy meggyógyította a betegeket, 

és csodákat tett, és megmentette az embereket, és betöltötte őket a Szent Szellemmel, és egyszerűen 

nagyszerű dolgokat tett. Mi többet kérhetnénk Tőle ennél? És mindannál, amit láttuk, hogy Ő megtett.  

2 Annyira örülök annak, hogy tudjuk, hogy az utolsó napokban élünk, és az evangélium hirdetőiként 

abban a kiváltságban részesülünk, hogy - úgy hiszem - az utolsó napokban beszélhetünk Isten 

választottaihoz. És micsoda kiváltság ez nekünk, szolgálóknak, hogy ma itt a földön lehetünk. És az 

utolsó gyülekezeti kornak beszélhetünk, az utolsó gyülekezetnek. 

Ezt valóban, teljes szívemből hiszem. Hogy most az utolsó gyülekezeti korhoz szólunk. Ami végül a 

laodiceai gyülekezetben fog végződni, és aztán mi... Jézus eljön, és mindennek vége lesz. És én örülni 

fogok, amikor ez megtörténik. 

Úgy érzem magam, mint az öreg János. "Bizony, jövel, Uram Jézus." mondta, "Bizony." Eleget láttam 

már belőle. Körbejártam, és úgy tűnik, hogy ahelyett, hogy jobb lenne, nos, a világ egyre gonoszabb 

lesz. Úgyhogy... úgy gondolom, ahogy János mondta: "Bizony, jövel, Uram Jézus." Akkor mindennek 

vége lesz.  

3 És én... Látjátok, még mindig itt van ez a kis könyv a leírt látomásról. És valahányszor erre gondolok, 

a szívem azért ég, hogy tovább menjek a találkozás felé. Tegyünk valamit most azonnal, mert... nem 

tart már sokáig, és talán már nem lesz időnk semmit sem tenni. Ezért most akarjuk megtenni, amíg 

még megtehetjük. És az Úr áldjon meg minket ma este is. 

Nos, holnap reggel lesz az Üzletemberek reggelije, azt hiszem, itt ezen a helyen. Azt hiszem, ők... Már 

ki lett hirdetve. Holnap Üzletemberek reggelije lesz. És azt hiszem, hogy az itt lévők is meg vannak 

hívva. Ha eljöttök, nos, akkor nagyon fogunk örülni. 

És én következek délelőtt, ha Istennek tetszik, hogy... hogy beszéljek: legalábbis az egyik szónok én 

leszek, a reggelin. És bízom benne, hogy az Úr mindannyiunkat meg fog látogatni, és ha még soha nem 

voltatok ilyen reggelin... Néhányan, akik a város üzletemberei közül itt vagytok, biztosan jót tenne, ha 

eljönnétek és meghallgatnátok, mit tett Isten más üzletemberekkel.  

4 Nos, lehet, hogy jól megy neked, a vállalkozásod szemszögéből. De mi nem azért próbálunk 

bemutatni neked valamit, hogy a vállalkozásod jobb legyen…vagy…vagy jobbá tegyük. Olyat próbálunk 

bemutatni neked, ami téged tesz jobbá. Ez... ez Krisztus (látjátok?), a Krisztus. 

Ahogy valamelyik este is mondtam, a gyülekezet már régen elvesztette a programját, amikor 

megpróbált a világhoz hasonlítani, az oktatáshoz, a viccelődéshez, a szórakozáshoz és így tovább. Mi.. 



mi sohasem fogunk hozzájuk hasonlítani. Az éjszaka gyermekei okosabbak, mint a nappal gyermekei. 

Ők... ők ravaszabbak. Jézus így mondta. 

Nem tudnánk nekik soha elég szórakozást nyújtani, és... és végül is az evangélium nem csillogás, hanem 

ragyogás. Látjátok? Ragyogás: lágy és édes. És... csak egy olyan dolog van a birtokunkban, ami a 

világnak nincs, és nem is lehet, hacsak nem lesznek közülünk valók: a miénk Jézus. Ez az. Nekünk ott 

van Jézus.  

5 Mi nem vagyunk olyan okosak, mint ők. Nem vagyunk olyan fejlettek a tudományban. Semmit sem 

tudunk erről. Nem próbálunk lépést tartani velük a... jobb oktatásban, vagy jobb iskolákban, vagy így 

tovább. És azt mondani, hogy "A mi gyülekezetünknek ilyen iskolája van," és így tovább. Ez rendben 

van abban a vonalban, de nekünk itt van Jézus. Ez az, amit megpróbálunk elvinni a világnak, Jézus 

Krisztus. 

És Ő Isten Fia. És Ő a Megváltónk. És ismerjük Őt a feltámadásának erejében. És ez az igazi. 

Nos, vannak akik... Én, ami engem illet, én nem... talán nem ismerem túl jól a könyvét, de Őt nagyon 

jól ismerem Őt. És ez... Ő... Minden, amit ismernem kell, az Ő. Az Ő könyvének ismerete nem ad örök 

életet. De Őt ismerni az élet. Őt ismerni, a könyv személyét, az Élet.  

6 Most, holnap este ismét, akkor várjuk, ha az Úr akarja, hogy legyen egy újabb gyógyító szolgálat. És 

aztán holnap... vagy vasárnap délután zárul ez az összejövetel. Aztán elmegyek British Columbia északi 

részére, Dawson Creek-be, Grande Prairie-be és Fort Saint Johnba, és az országnak abba a részébe, 

talán a nyár hátralévő részére. 

Szóval imádkozzatok értünk. És reméljük, hogy találkozunk délelőtt a reggelinél és utána az 

összejövetelen.  

Most pedig... és ti, akik nem vagytok itt ismerősek, ne feledkezzetek meg ezekről a testvérekről, akik 

ma este itt vannak fent. Azért vannak itt, mert ugyanennek az evangéliumnak a szolgái. És keressétek 

meg, hogy hol vannak gyülekezeteik, és töltsétek meg nekik azokat vasárnap délelőtt, egy nagy 

tömeggel. Reméljük, hogy ez egy igazi, igazi jó ébredés lesz, ami végigvonul a városon. És... Amíg Jézus 

el nem jön.  

7 Nos, a kis Joseph Boze, mindig azt mondta nekem évekkel ezelőtt... Kint a Lakeshore Drive-on voltunk 

egy nap. És azt mondta, tört angolsággal: "Bruder Branham, mi... mindig is éreztem a szívemben, hogy 

szeretném látni, ahogy Chicago meg lesz rázva. Látni akarom, ahogy Chicago meg lesz rázva.” Azt 

mondta: "Évekkel ezelőtt azért jöttem ide New Yorkból, hogy lássam Chicagót megrázva." 

Egyik reggel, közvetlenül a személyes beszélgetéseim előtt, együtt reggeliztem Joseph-fel. Mindig is 

nagyon szerettem őt. És akkor azt mondtam: "Joseph testvér, a te... a te nagy vágyad teljesült, csak azt 

hiszem, hogy nem értetted meg." Látjátok? 

Amikor arról beszélünk, hogy egy város meg van rázva, egy nemzet meg van rázva. Az nem azokra az 

atomcélpontokra vonatkozik, akik itt szaladgálnak. Ez a gyülekezetet jelenti. A gyülekezet az, ami meg 

lesz rázva. Nem a gyülekezeti csoport, hanem a…a Krisztus teste. Ez az, ami megrázkódik és aztán újra 

visszakerül a... a sorba. 

És ők... a chicagói csoport... tudja, hogy ez így van. Az elmúlt néhány évben igazi megrázásban volt 

részük. Az elmúlt hat-hét évben. Isten nagy emberei eljöttek ebbe a városba, és prédikáltak a 

kiválasztottaknak, és jelek, csodák és csodálatos dolgok történtek, addig amíg már nem volt mentsége 

senkinek. Abszolút, nincs mentség. Vagy megtérünk, vagy elpusztulunk. Ez minden.  



8 Nos, ti pedig, akik jegyzetet készítetek a... vagy jegyzeteltek, ahogy szoktuk mondani. Van itt ma 

estére néhány íráshely és jegyzet, egy kis témáról, amin végig kellene mennem tizenegy órára, vagy 

kicsit később. És így... én... tegnap este... Köszönöm, kedves vagy! 

Billy minden este azt mondta: "Szeretném látni, hogy ha majd Chicagóba mész, be tudod-e fejezni egy 

este … fél tízre. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e csinálni." 

"Ó, - mondtam, - az könnyű lesz. Tudom, hogy minden este húsz percet fogok prédikálni". 

Minden este, amikor kimegy, azt mondja: "Mennyivel mentél túl ma este?". 

Azt mondtam: "Nem egészen két órával, vagy valami ilyesmi". 

Hát ... nem tudok túl sokat, de amit tudok, azt szeretem ismételgetni. Hát... amíg be nem ivódik.  

9 Egyszer egy öreg szolgáló elment egy gyülekezetbe. Tudom, hogy ez nem az a hely, ahol viccelődni 

lehet. Nem viccnek szánom. Hanem csak hogy egy kicsit talán megváltoztatnám a gondolkodásmódot. 

Elment egy gyülekezetbe, és az első este a "Térjetek meg" témáról prédikált. A második estén a 

"Térjetek meg" témáról prédikált. A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik estén is a "Térjetek meg" 

témáról prédikált. 

Nos, az rendben volt. A gyülekezet vénei kihívták, és azt mondták: "Doktor úr" - mondták - "nagyra 

értékeljük a megtérésről szóló üzenetét, de hat egymást követő estén át ugyanazt az üzenetet 

prédikálta a megtérésről". 

Azt mondta: "Ó, nos. Ez így van rendjén." 

Kérdezték: "Nincs másik üzenete?" 

Azt mondta: "Ó, de igen. De előbb hadd térjen meg mindenki, majd aztán prédikálok valami másról, 

tudjátok?" Szóval... ez az. 

Miután mindannyian megtérnek, nos, akkor majd valami másról fog prédikálni. Szóval ez elég jó 

filozófia. Látjátok? Térjetek meg, amíg mindannyian meg nem térünk. Jó lenne. Biztos vagyok benne, 

hogy sokáig itt maradnánk.  

10 A II. Királyok könyvének 3. fejezetében a 15. verset szeretném felolvasni. 

„De most hozzatok nekem egy énekest. És mikor énekelt előtte az éneklő, az Úrnak keze lőn ő rajta.” 

Ha ebből vennék egy témát, amivel ezt összefüggésbe hozhatom, akkor ez lehetne: "Szellembe kerülni” 

Elég nagy változás történt Palesztinában azokban a napokban. Egy nagy dolog történt, egy hatalmas, 

nagynevű próféta el lett ragadva, fel lett emelve a dicsőségbe. Ez nagy veszteség volt a gyülekezet 

számára, amikor egy ilyen nagy ember elmegy.  

11 De micsoda vigaszt kellett volna, hogy ez adjon a népnek, az akkori gyülekezetnek. Tudni, hogy az 

az ember, aki azért lett elküldve hozzájuk, hogy képviselje Istent, hazament anélkül, hogy meghalt 

volna, hogy elragadtatott és felvitetett. Illés nagyon gyönyörű előkép volt erre a napra.  

Mikor... lehet, hogy egy kicsit eltértem a kitaposott útról azok szerint, akik jobban ismerik nálam a 

Bibliát. De én valahogy hiszem, hogy lesz egy üzenet az utolsó napokban, valami olyasmi, mint az Illésé 

volt. És az az Illés-gyülekezet nem fog meghalni, hanem elváltozik, felemeltetik. Tűz fogja felvinni a 

dicsőségbe, a pünkösdi tűz fogja elragadni.  



12 Isten azonban mindig utat nyit az Ő gyülekezetének. Amikor befejezte az egyik emberrel, egy másik 

már vár rá. Isten az emberét elviszi, de az Ő szellemét soha. Mindig van valaki más, akire rá tudja 

ruházni a szellemét. 

És furcsa, de a Bibliában soha nem volt két prófétája, nagy próféták, akik egyszerre munkálkodtak. 

Mindig csak egy prófétája volt. Aztán amikor végzett azzal az eggyel, akkor - elvette őt, és egy másikat 

állított a helyére. 

13 Ezt tette Ő mindig. Csak a hírnökeit cserélte, de ugyanaz a szellem volt: Illés és Elizeus.  Mennyire 

szeretném, ha lenne időm ma este belemenni, hogy lássuk, hogy amikor Isten elhívta az öreg, 

megfáradt prófétát a színről... Prédikált Jézabel és a világi sokasága ellen, és addig szidta az Akhábokat, 

a vezetőket, a lelkészi társulásokat és mindent, amíg el nem fáradt. És Isten haza akarta vinni. Így hát 

lehozta a folyóhoz és... 

Mielőtt ezt megtette volna, fel akart kenni valakit, aki ugyanazt az üzenetet átveszi. Látjátok, 

ugyanannak az üzenetnek meg kellett maradnia. Így hát lement, és rávetette a köntösét Elizeusra. És 

Elizeus, miután magára vette Illés palástját, Illés bizonyára visszavette. Csak rávetette, és aztán biztos, 

hogy visszavette magára, mert az ő válláról esett le, amikor felment.  

14 Nos, látjuk, hogy Elizeus... Illés megpróbálta lebeszélni. Azt mondta: "Várj itt, mert az Úr máshová 

hívott fel engem". Akkor ő... tudjuk, hogy három állomáson ment keresztül: Gilgálba, majd fel a 

próféták iskolájába, és Jerikóba, majd le a folyóhoz, és átkelt vele a Jordánon. 

És ha megfigyeljük, ahogy múlt vasárnap prédikáltunk Ábrahámról és a magjáról, ami utána jött. 

Megtudtuk, hogy Ő három állomást adott Ábrahámnak: A megigazuláson keresztül, elhívta őt a 12. 

fejezetben; 15. fejezet, a véráldozaton keresztül volt a megszentelés; a 17. fejezetben, hogy táplálja az 

erejét az Ő testéből, a Szent Szellem Ábrahám testébe ment, hogy megerősítse őt az eljövendő fiához. 

Ahogyan Ő tette a gyülekezettel, úgy tett Ábrahám magjával is: megigazulás, Luther által, 

megszentelődés, Wesley által, a szellem keresztsége a pünkösdi mozgalom által. Aztán a Fiú 

elhelyezése, ajándékok adása a gyülekezetnek. Majd megjelenése a... Ő volt Isten testben, ahogy 

megnyilvánította Önmagát, ahogy ismerte a szív titkait, és tudta, hogy mit csinál Sára a mögötte lévő 

sátorban.  

15 Ezek az állomások mennyire... És így találjuk azokat a gyülekezeteket, ahogy jönnek ugyanazon a 

helyen... Hogyan kellett megváltoztatnia Sára és aztán Ábrahám testét, az üzenet után, hogy 

megkapják a megígért fiút. És ezt tette ezzel a gyülekezettel is, ugyanezen a dolgon vitte keresztül. 

A következő dolog pedig egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt történő elváltozás és megyünk. 

Szükséges egy átváltozott testet kapnunk. Nos, Sára és Ábrahám abban a testben nem kaphatta meg a 

megígért fiút. Száz évesek voltak. Meg kellett változtatnia a testüket. Nem csak hogy visszaváltoztatni 

őket fiatalokká, amit Ő megtett, de át is kellett változtatnia őket. Mert, kezdjük azon, hogy olyanok 

lettek, amilyenek voltak. 

De úgy átváltoztatta a testüket, hogy be tudták fogadni a fiút. És most azt látjuk, hogy a következő 

dolog a gyülekezet számára az a test átváltozása, nem úgy, hogy mi, öregek visszamegyünk a 

fiatalkorunkba. De fiatalok leszünk, és fiatalokként leszünk ott, egészen biztosan. De a testünknek át 

kell változni ahhoz, hogy befogadhassuk a Fiút, mert a levegőben fogunk találkozni Vele. Az 

elragadtatás eljön, egy pillanat alatt átváltozik, egy szempillantás alatt.  

16 Most látjuk, hogy Isten ugyanezen a folyamaton vitte keresztül Elizeust, három különböző 

szakaszon. Aztán miután elhagyta az iskolát, lement a Jordánhoz, és átkelt a Jordánon, aztán kétszeres 

adagot kapott az Illés szelleméből.  



Jézus pedig azt mondta: "Ezeket, amiket én teszek, ti is tenni fogjátok. Ennél többet is fogtok tenni, 

mert én az Atyához megyek." Ez Krisztust és a gyülekezetet példázza. Krisztus felemelkedett, és 

ugyanaz a szellem, ami Krisztuson volt, eljött az Ő gyülekezetére is. 

Most akkor, amíg Krisztus csak egy helyen szolgálhatott, most az Ő gyülekezetében, mindenre kiterjedő 

lehet, az egész világon szolgálhat. Gondoljunk csak bele, itt vagyunk ma este Chicagóban Krisztussal, 

aki szolgál. Philadelphiában, Krisztus szolgál. Afrika, Japán, Ázsia, Európa, mindenhol, ... Az emberek 

ebben a percben is, szerte a világon, éppen meggyógyulnak Isten ereje által. Emberek tucatjai kapják 

a Szentlelket, ebben a percben (Látjátok?), szerte a világon: Kétszeres adag, az Ő Szelleme kiáradt az 

utolsó napokban. 

17 Amint a teológiai iskola tagjai, fent a hegy tetején Jerikóból, visszajöttek, és látták Illést - Elizeust 

átmenni. És látták a csodát, amit tett, pontosan úgy, ahogyan Elizeus tette. Hát azt mondták: "Elizeus 

szelleme... Illés szelleme Elizeuson nyugszik". 

Így azt látjuk, hogy az emberek tudták, hogy Isten szelleme van ezen a prófétán. Ezért felkeresték, hogy 

nem tesz-e valami csodát nekik, valami jót. Azt mondták: "Van itt egy gyönyörű városunk. Egy dombon 

fekszik, és... szép a kilátás, és alkalmas a hely iskolának, és így tovább. Mivel Illés építette, de a víz itt 

keserű". És szükségük volt újra... egy forrásra.  

18 És persze változtak. És kellett ott egy új forrást nyitni. És mivel nem lehet új bort tölteni régi 

tömlőkbe. Szétrepesztené azokat, tudjátok. És azt hiszem, ma is olyan nap van, amikor nekünk... 

nekünk is szükségünk van vízcserére. Szükségünk van egy tál sóra, egy olyan új tálnyi sóra, amiben még 

soha nem volt semmi. 

És Isten általában ezt teszi. Felemel egy kis embert valahonnan, aki nem tud semmit, és beledob egy 

tál sót valamilyen régi egyházi vízbe. És legelőször is azt látjuk, hogy minden újra édes lesz, egy újabb 

ébredés, a Szentlélek mindenkire rászáll és mindenhová eljut. 

Erre van szükségünk ma este. Nem gondoljátok, hogy ez az, amire megint szükségünk van, egy újabb 

marék só, ami megédesíti a vizet? Ne feledjétek, egy vadonatúj anyagedényt vett. Amiben nem volt 

még semmi, és sót tett bele. Nos, a só ízesítő, ha érintkezik valamivel. De először érintkezésbe kell 

lépnie. Kapcsolatba kell lépnie valamivel.  

19 Most... most, a... a... a politikai világban is nagy változás történt. Volt egy... egy Akháb nevű ember, 

aki meghalt. És a fia, Jórám uralkodott helyette. És ő pont olyan volt, ó, azt hiszem, mint az apja, Akháb, 

ő is rendbe hozott néhány dolgot, de még több dolgot elrontott.  

Szóval, nagyjából így is van ez most is. Amikor új rendszert hozunk létre, nos hát, veszünk néhány 

dolgot, ami a régi rendszerben nem volt meg, és valami talán még rosszabbat teszünk bele. És így 

megyünk előre. De ez idő alatt ez így történt. 

Szóval, néhány nappal ezelőtt beszéltem arról, hogy Josafát lement, hogy találkozzon Akhábbal, és 

szövetséget kötött vele. És rossz társaságba keveredett.  

20 Nos, furcsa, hogy Josafát, aki még mindig király volt uralkodásának tizennyolcadik évében, amikor 

Jórám átvette Akháb helyét, Josafát lejött - vagy Jórám küldött el érte, mert bajba került. 

És Jósáfát megint visszatért a rossz társaságba. Hát nem furcsa, hogy ilyeneket teszünk? Csöbörből 

vödörbe kerülnek. Az emberek, ha... Egyenesen kijönnek, és elkezdik szolgálni Istent, aztán az első 

dolog, amit megtudsz róluk, hogy megint egyenesen visszamentek a világba. 

A Biblia azt mondja: "Mint a kutya az okádásához, és a megfürdött disznó a sárba...". És a kutyának 

tudnia kellene, hogy ha a hányás eléggé megbetegítette ahhoz, hogy... hogy első alkalommal kijöjjön, 



akkor másodszor is ugyanez fog történni. És ha a világ bűne egyszer ráébreszti az embert, hogy 

helytelen, annyira, hogy megtér, másodszor is jönni fog. Tehát miért ne tartanád mindenképpen 

magad távol attól a dologtól. Ha megszabadultál attól, amitől előtte rosszul lettél, akkor maradj távol 

attól. Tartsd távol magad a gonoszságnak még csak a látszatától is.  

21 Azt látjuk, hogy ez így megy, és mégis, ez van velünk. És mindig is ez volt, úgyhogy azt hiszem, ezután 

is így lesz. 

De el tudom képzelni, hogy... hogy Josafát azt gondolta: "Nos, lemegyek, és talán megnézem, ezt az új 

pásztort, Jórámot, hogy ő vajon más lesz-e. Egy kicsit biztosan más lesz, mint a régi pásztor volt." De 

azt látjuk, hogy bár tényleg új pásztor volt, de ugyanazzal a régi rendszerrel. Csak néhány új dolgot tett 

bele, és hozzáadott néhány új programot, ami a régi rendszerben talán nem volt meg. 

Azt hiszem, ez az, amit mi... ma sokszor megcsinálunk, barátaim. Nekünk... És mi, pünkösdiek, nagyon 

sokszor ezt tettünk. Fogtuk a régi rendszert, és megpróbálunk egy új ébredést elindítani, de az első 

dolog, tudjátok az, hogy megfordulunk, és az csináljuk az új ébredéssel, hogy a régi rendszert vesszük 

bele újra. És ez az, ami szétszakítja a dolgot.  

22 Nos, itt nem is olyan régen, amikor az ébredés elkezdődött a pünkösdiek között, előjöttek egy 

dologgal, amit "Az Utolsó Napok Esőjének" hívtak. Nos, különböző helyekre mentek ki, és azt mondták: 

"Mi nem szerveződünk". És kiderült, hogy ők erősebb szerveződés voltak, mint a többiek. 

Látod, a régi rendszert kaptad vissza az új pásztorral, és ez egyszerűen nem működik. Ennyi az egész. 

És az egész dolgot zavarodottságba viszi. Aztán pedig teljesen szétmentek.  

Szóval ez történt itt is. Josafát lement, hogy megnézze ezt az új pásztort, Jórámot. És talán úgy 

gondolta, hogy megnézi a rendszerét, és hogy mije van. De az csak horog volt, amin fennakadt, és ismét 

bajba keveredett. 

És aztán a sok csillogás és minden, amit kínált neki, azt látjuk, hogy elment... - hét napig mentek úgy, 

hogy nem kérdezték meg az Urat, anélkül, hogy biztosan tudták volna, hogy Isten közöttük van.  

23 Nos, ez a baj. Elkezdünk dolgokat, de soha nem állunk meg, hogy megtudjuk, hogy az Úr valóban 

közöttünk van vagy sem. Vagy hogy az csak valami érzelem, vagy valami lelkesedés, vagy valami buta 

rendszer, vagy valami ilyesmi. Meg kellene... meg kellene vizsgálnunk a dolgot, és megnézni, hogy 

Istentől van-e vagy sem. 

Szerintem itt követjük el a hibát. Hét napot utazott a gyülekezet. És azt látjuk, hogy hét nap alatt, csak 

úgy magától értetődőnek vették, hogy Isten velük van; ezt tesszük. Természetesnek vesszük. "Ó, nos, 

megyünk és csatlakozunk a gyülekezethez. Isten ott van. Minden kétséget kizáróan."  

24 Kutassatok és derítsétek ki, hogy Isten benne van-e vagy sem. Jézus azt mondta: "Ezek a jelek 

követik azokat, akik hisznek". Jelek, csodák... És amikor látjuk, hogy a gyülekezeteink kihűlnek, és nem 

történnek ezek a dolgok... Meg kell várni, amíg valami különleges evangélista érkezik a városba, vagy 

valami ilyesmi, aztán megrázni néhány csörgődobot, és érzelmeket gerjeszteni. Isten ebben nincs 

benne. Nincs. 

Megmondom nektek, mire van ma szükségünk, hogy visszatérjünk az öreg Bibliához. Vissza a Biblia 

régimódi pünkösdi tanításához. Vissza a Szentlélekhez. Vissza Isten erejéhez. Vissza az egész éjszakás 

imaösszejövetelekhez. Ahol éheznek és szomjaznak Istenre. Erre van szükségünk ma este a 

gyülekezeteinkben, a mi... - hogy ezt vigyük be a szervezeteinkbe.  

25 Aztán rájöttek, hogy hét napi út után végül egy sivatagba kötöttek ki. És mi is ugyanerre jöttünk rá. 

Hét gyülekezeti korszakunk volt. Most a hetedik gyülekezeti korban élünk. Mit csináltunk, amikor... 



kitört az ébredés? Felállítottunk egy rendszert, és csináltunk magunknak itt egy kis csoportot azzal, 

hogy: "Mi ezt hisszük, és nekünk semmi közünk ahhoz a csoporthoz". 

És ez a csoport egy kis csoporttá szervezi magát. Nem lesz semmi közük ahhoz a csoporthoz, és csak 

elkezdenek veszekedni, perlekedni, oda-vissza. És most, mindezek közepette rájövünk, hogy körülbelül 

hét napja Isten nincs már közöttünk. Így van.  

26 Ugyanakkor, a próféta azt mondta, hogy lesz egy nap, ami nem lesz se nappal, se éjszaka. Olyan 

borús, komor nap lesz. Volt már ilyen napunk. Volt egy nap az elmúlt kétezer évben, amikor 

összejöveteleket tartottunk, és elfogadtuk Jézust Isten fiaként és megváltónkként. És láttuk, ahogy 

Isten nagy dolgokat tesz közöttünk. De mégis, hosszú idő telt el a pünkösdi világosság óta. Kétezer éven 

keresztül szervezeteket csináltunk, nagy iskolákat építettünk, és rendszereink voltak. És itt a hetedik 

gyülekezeti korban rájövünk, hogy valamit elmulasztottunk. Valami nincs rendben. 

Rájövünk, hogy a sivatagba kerültünk, és minden gyümölcs megszáradt. Ez az, amit a pünkösdi 

gyülekezet ma tesz. Annyira megszervezte magát, hogy már egymás ellen vannak. Amíg rá nem 

ébredtünk, hogy minden gyümölcs megszáradt. Nincs többé szeretet, békesség, öröm, hosszútűrés, 

közösség, amiknek meg kellene lenni, mint ahogyan az elején volt. A gyümölcsök mind megszáradtak 

a sivatagban.  

27 Hét nap telt el anélkül, hogy megtaláltuk volna az igazi élő Istent. Kis izmusokkal szaladtunk el. Isten 

odaadta Luthernek a megigazulást; elfutott vele. Wesleynek odaadta a megszentelődést; elfutott vele. 

Otthagyta - a pünkösdiek nyelveken szólnak, és elszaladtak vele. Isten össze akar hívni minket az erő 

egységében, hogy újra visszahozza a Szent Szellem teljességét a gyülekezetbe úgy, hogy minden 

szellemi ajándék működjön minden helyi gyülekezetben. 

Igen, hét napra Isten nélkül, a sivatagba vezette őket. Most is ugyanez a helyzet. A gyümölcse 

megszáradt. Elképzelem, ahogy ez... ahogy átmentek a hegyen túlra azokból a zöld völgyekből, 

elkezdték látni, hogy a... a terület valahogy kiszárad.  

28 Tudjátok, mindenki a hegytetőre vágyik, és soha nem akarnak a völgybe menni. Mindenki, a 

pünkösdi gyülekezet is. Minden este, ha nem kiabálsz, táncolsz, nem ugrálsz fel-alá, nem beszélsz 

nyelveken, nem rohangálsz a padlón, vagy valami ilyesmi, akkor az nem is volt semmilyen összejövetel. 

Hát, tudod, nem baj, ha a hegy tetején vagy, az jó. De hadd mondjam el nektek; a ti... a gyümölcseitek 

ott fent megfagynak éjszaka. És amikor jön a hideg idő, minden gyümölcsötöket elveszítitek. Ez történt 

most is. Túl sokat tettünk bele a hegycsúcson való táncolásba, rázkódásba és ugrálásba, ahelyett, hogy 

egész éjjel imádkoznánk, lent a döntés völgyében. Ahová le kell jönnöd, és találkozni Istennel, és igazán 

ki kell önteni az életedet egészen addig, amíg valami meg nem történik. 

Hagytuk, hogy... előhozunk ott gyümölcsöket, de a fagy megöli őket. Ez így van. Minden alkalommal, 

amikor jön egy kis hűvös időszak, nincs mire támaszkodnod. Amikor az érzelmek vagy a... 

lecsillapodnak, akkor minden kiabálás elhalkul, a zajok is megszűnnek, akkor ők... hol állsz? Ha jön a 

kísértés, nem bírsz vele.  

29 Amire szükségünk van, az az, hogy lemenjünk arra az őrölőhelyre, le a völgybe, ássuk ki ezt. Ez 

pontosan így van. Ez az, ahol a gyülekezetnek ma este lennie kell. 

Nos, el tudom képzelni, ahogy észrevették a még éretlen életet, ami elkezdett... Azt mondod, 

"Éretlen?" Igen. Lehet, hogy éretlenek vagyunk, de mindenesetre van élet bennünk. Ez... Igen, ez az. 

Mindenki azt mondja, "Nos, azok a pünkösdi prédikátorok, egyesek..." 



Nemrég egy iskolában jártam, és a fiam azt mondta néhány diáknak: "Nos, én is a Southwestern 

Bibliaiskolából jöttem." 

Azt mondták: "Ha tudtok írni és olvasni, akkor jobban álltok, mint azok ott." Ó, te jó ég! Azt mondják: 

"Hát, náluk zöldfülűbbeket még nem láttam." 

Ó, testvér. Lehet, hogy éretlenek vagyunk, de rugalmasak. Bármi, ami nem zöld... ha egy kicsit 

meghúzod, eltörik.  

30 Ez a baj ma sok ember megtapasztalásával: túl száraz és merev. Valami rugalmas dologra van 

szükségünk, hogy tudjon…., jön a szél, és fújhatja, és megforgathatja, és megrángathat, és ez 

növeszteni fogja, életet tesz bele. Én inkább lennék egy kicsit éretlen, de rugalmas a Szent Szellem 

előtt, hogy tudjak neki adni, ahelyett, hogy gyászos zajt csapva állnék, mint egy temetési szertartáson, 

amikor átfúj rajtam. Mondván: "A csodák napjai elmúltak. Nincs olyan, hogy Isteni gyógyítás". Ez egy 

temetési szertartás. 

Ó, ezek a fiatal fák azonban, amikor hajlékonyak és képesek átadni magukat a Szellemnek, és a Szellem 

elkezdi mozgatni őket, mint a zúgó szél, és feltölti őket Isten jóságával. Ó, ez az a fajta élet. Lehet, hogy 

csak éretlenek egy csoportja, de az... igen, az egy olyan csoport, amiben élet van. Ez a jó. És ha valami 

nem... amiben nincs élet, az halott. Tudományosan ismert, hogy az halott.  

31 Hét nap. És ez... Emlékezzetek, a hetedik napon ismerték fel, hogy mit tettek. 

Azt hiszem, hogy Luther, Wesley, és... és a baptisták, presbiteriánusok, metodisták, és így tovább; és 

most, ebben az utolsó korban, csak most ismertük fel, hogy mit tettünk. Azt hiszem, hogy ez az a 

korszak, amikor a pünkösdi gyülekezet felismerte, hogy mit tett. Az igazi, Szellemmel telt vezetők, az 

igazi Szellemmel telt keresztények a pünkösdi mozgalomban felismerik, hogy valami történt. Kihűltek. 

Mert mindenki, aki a hegycsúcson próbál élni, Isten nélkül ment el. Arra van ma szükségünk, hogy 

visszatérjünk Istenhez, visszatérjünk a megtapasztaláshoz, térjünk vissza. Nos, a hetedik órában 

ismerték fel, hogy gyümölcs nélkül vannak ott: nincs szeretet. Lármázva egymással. "Ti Egységhívők 

vagytok. És ti Háromsághívők vagytok. És... és ti az Összejövetelesekhez tartoztok. És ti az Isten Egyháza 

vagytok. És ti ez, az vagy amaz vagytok. Semmi közünk hozzátok." Egymást csúnya nevekkel illetik, és 

az egyik - a másikat – csúnyán nevezi.  

32 És a világ odafordul, megnézi és azt mondja: "Mi a baj ezekkel az emberekkel?". Mindketten 

nyelveken szólnak ebben a gyülekezetben, és prófétálnak és ilyesmi. Ez, itt, ebben a gyülekezetben 

és... Nekik... Még csak nem is tisztelik egymást. Nincs bennük semmi tisztesség egymás iránt. 

Ó, ma arra volna szükségünk, hogy visszatérjünk a Szellem gyümölcseihez: szeretet, öröm, békesség, 

hit, hosszútűrés. Isten küldhet közéjük ajándékot, de azt telepátiának fogják mondani. Az ördögnek 

fogják mondani. Valami másnak fogják mondani. Ha az egyik gyülekezet szponzorálja, és a másiknak 

nem kell, ez teljesen rendben van. Mert annak volt valami köze hozzá, ez nem lehet jó. Ó, jaj, jaj! 

Micsoda szánalmas állapot? Igen, uram. Rájövünk, hogy a hit gyümölcse, a szeretet, az öröm, a 

békesség, a hit, a hosszútűrés, a jóság, a szelídség, a szelídség, a türelem gyümölcse… Türelem? De hát 

alig bírnak elviselni egymással hét napot, hét órát, néha még hét percet sem. Felpattannak és 

kirohannak a gyülekezetből, ha olyat mondasz, ami nem éppen az ő kis kedvenc elméletük. Felállnak 

és kirohannak a gyülekezetből amiatt. Egy percig sem tudnak csendben ülni. El kell, hogy menjenek 

onnan. 

"Ó, ez nem az, amit X.Y. pásztor mond. Halleluja, nekem nem kell ilyeneket hallgatnom." Kifelé. Ó, te 

nyomorult... Jól van, rendben. Tessék! Menj csak...  



33 De ez az. Látjátok? Elvesztették az összes gyümölcsöt. Felismerjük ezt. A Szellem gyümölcsei 

megszáradtak, minden elszáradt, kiszáradtan fekszenek, elporladtak annyira, hogy a szél fújja el őket. 

Ez egy ilyen állapot. Most már ráébredünk, hogy a nagyszerű szervezeteink, a szervezetek mindaddig 

rendben vannak, amíg maguk között tartják Istent, amíg a Szellem gyümölcsei bennük vannak, amíg 

szeretetteljesek és kedvesek és hajlandóak közösséget vállalni és segíteni a másik testvérnek. 

Függetlenül attól, hogy... hogy mit hisz. Ha ő testvér, és Isten odaadta neki a Szentlelket... Isten azoknak 

adja a Szentlelket, akik engedelmeskednek Neki. Így van. 

Tehát, ha neked megvan a Szentlélek, a metodistáknak megvan a Szentlélek, a baptistáknak megvan a 

Szentlélek, a presbiteriánusoknak megvan a Szentlélek, az Egységhívőknek megvan a Szentlélek, és az 

Isten Egyházának megvan a Szentlélek, nos, akkor min veszekedtek? 

Jöjjünk össze! Lépjünk tovább! Erre... erre van szükségünk. Látjátok, nem a szervezet a baj, hanem a 

szervezeten belüli rendszer az, ami félrehúz. Ez az ördög, az teszi ezt.  

34 Tehát látjuk, hogy az összes... megpróbálnak... nagy épületek és nagy fejlesztési programok és így 

tovább. Elképzelem, ahogy... ahogy ezek a fickók felmásztak arra a hegyre, azok a királyok és így 

tovább. Ahogy felfelé mentek, észrevették, hogy a nagy, magasra törő építési programjaikban, 

elkezdték meglátni, hogy a gyümölcsök egyre kisebbek és kisebbek lesznek. És egy idő után egyáltalán 

nem volt gyümölcs. 

És tudom, hogy mi is így jártunk. És látjuk ezt a mi időnkben is, ahogy haladunk előre ebben a pünkösdi 

korban. Amikor lent voltunk a sarkon, vagy úgy negyven évvel ezelőtt, nem volt hova menni, és csak 

egy kis falba vájt lyukuk volt valahol, és sok ember csak nevetett, és szent-hempergőnek hívták őket. 

Nos, sokkal szellemibbek voltak, mint most. Így van. 

A gyülekezet jobb állapotban volt, minden egyes akkori szervezet, mint most, szellemi értelemben: "Ó, 

persze. Több millió dollár értékű ingatlanunk van." Nos, ez nem jelent semmit Istennek. Inkább ne 

legyen egy darab ruhám se, mint Jánosnak, inkább burkolódzom báránybőrbe, csak Jézus Krisztust 

ismerjem. És tudjam, hogy a szívem tiszta és bűntelen előtte. Hát persze. Mint sem, hogy a világ minden 

gazdagsága az enyém legyen.  

35 De a helyzet az, hogy a gyülekezet Isten nélkül indult el. Elmentek Isten nélkül... és rájöttek, hogy a 

Szellem gyümölcsei elhagyták a gyülekezetet. A hosszútűrés, némelyikük annyira indulatos, hogy még 

egy körfűrésznek is nekimenne. És akkor... és beszélünk a Szentlélekről. Látjátok? 

Nos, a Szellem gyümölcsei a szeretet, az öröm, a hosszútűrés. Tűrés? Igen, körülbelül... körülbelül két 

percig. Ez minden. És elmentek. Látjátok? Szóval a hosszútűrés, a gyümölcsök mind megszáradtak. 

A nagy építési programjaink felemelkedtek. Így van. A nagyszerű oktatási programjaink felemelkedtek. 

A pásztoraink képzettebbek. Ó, te jó ég! Egyszerűen mindenféle diplomát kaptunk, és... és a fagyban 

is rengeteg tudományos fokozatot szereztünk, amikor feljutottunk oda. Abban az időben, mínusz 

negyven fokban, úgy látszik, annyi van. Ó, uram.  

36 De nekünk… megvannak ezek. Így van. És látjuk, hogy egyre feljebb emelkedünk, de az összes 

gyümölcs és az ilyenek elmennek. Az élet minden vize kiszáradni látszik, nincs többé Örök Élet. Szinte 

az van, ahogy a múltkor is mondtam, hogy a pásztorok és az emberek a tagok cserélgetésével vannak 

leginkább elfoglalva. 

Mintha csak egy hullát vinnének egyik hullaházból a másikba, csak egyik helyről a másikra. Ez... ez így 

van. Egyikük megsül, a másik meg fagyoskodik. Szóval nagyjából így történt. És azt mondtam, hogy új, 

kicsi "izmusaink" lesznek, amiből egy idő után régi, nagy "izmusok" lesznek, és már megyünk is. 

Látjátok? 



És ez az, ahová az egyház jutott, amíg a Szellem gyümölcsei meg nem száradnak mindenütt. Mindenhol 

ezt látjuk. Tudjátok, hogy ez az igazság. Akár ki is mondhatjuk, hogy ez az igazság. Mert ez az igazság.  

37 És látjuk, hogy ott a sivatagban haldokoltak. Micsoda szörnyű állapot, ahová az vezette őket, hogy 

Isten nélkül indultak el. Ó, vittek egy hétnapos iránytűt. Ó, persze. Minden rendben volt. 

Visszamutathatnak és mondhatják: "Mi... mi ezek és azok vagyunk". Ez tényleg igaz. De hol van Isten? 

Ez az. Hol van ebben Isten? 

Vannak nagyobb templomaink, nagy tornyokkal a tetejükön, nagy keresztekkel és plüss padokkal. És 

mi, pünkösdiek, bármelyikükkel össze tudjuk hasonlítani magunkat. A pénz befolyik - és a legjobban 

öltözött tömegek, és testvér, Cadillacek állnak mindenfelé. De hol van Isten? Hol van Isten? 

Aztán amikor Ő belép közéjük, sokan azt mondják: "Jaj, most ezt ne hallgassátok. Ez... ez badarság. 

Ne... ne is figyeljetek rá." Látod? Csak halott csonkok. Ennyi az egész. Nos, így van. A gyümölcsök már 

régen megszáradtak és eltűntek. Ó, milyen szörnyű órában élünk!  

38 És amikor eljön ez az idő, az első dolog, amit meglátnak, hogy elfogyott a víz. Nem volt vizük. És 

elkezdenek sírni: "Jaj, jaj, ó, Istenem, olyan jó voltál hozzánk, hogy ezeket a nagy épületeket adtad 

nekünk". De sokan közülük azt kezdték el kiáltozni: "Hol van az élet vize?”.  

Látják, hogy jön a kommunizmus. Látják, hogy a világ a végéhez közeledik. És a próféták megjövendölik, 

hogy a vég közeleg, és így tovább, aztán csodálkozunk: "Hol van az élet vize?". Mi történt? 

És az történt, hogy az egyik felkiáltott - vagy az egyik igaz ember felkiáltott: "Nincs valahol egy próféta, 

akit megkérdezhetnénk? Nincs valahol egy próféta?" Az igaz Josafát így kiáltott fel: "Nincs egy próféta? 

Válságos helyzetben vagyunk. Nincs valahol valaki, akitől tanácsot kérhetnénk?"  

39 Nos, ha a szervezeteink juttattak minket ebbe a helyzetbe, amiben most vagyunk, amiért 

elszakítottuk magunkat egymástól, láthatólag úgy, hogy nem volt hitünk, akkor valahol lennie kell 

valaminek. Nos, az igazak kiáltanak: "Hol van Istennek az az embere? Hol van az a személy, aki meg 

tudja mondani nekünk?" Ő itt van ma este a Szentlélek személyében. 

Ő az, aki meg tudja mondani, hogy mit kell tennetek. Ő az, aki át tudja szúrni a szíveteket. Ő az, aki ki 

tudja nyilatkoztatni a bűneiteket. Ő az, aki ki tudja venni belőletek a kétséget, és a reménykedést, és a 

helyükbe bizonyosságot tud tenni. Ő az, aki ezt meg tudja tenni, Isten Szentléleknek nevezett Személye. 

Ő az, aki jelen van.  

40 Nos, látjuk, hogy mindannyian elkezdtek kiáltani. És meglátták, hogy a gyümölcsök mind eltűntek. 

Kiszáradtak, és víz nélkül maradtak. És ők - természetesen az igaz emberek, a kiválasztottak - azt 

mondták: "Nincs valahol egy próféta, akivel tanácskozhatnánk? Nincs valaki, akit felkereshetnénk, aki 

tudja, hogyan lehet minket kihúzni ebből a helyzetből, valaki, aki nem tartozik ebbe a mi 

keveredésünkbe Mindannyian idejöttünk, szövetséget kötöttünk, és összegyűltünk itt fent a hegy 

tetején. És harcolni fogunk. És rájövünk, hogy nincs... nincs mivel harcolnunk." 

Ez a probléma ma a gyülekezettel. Rengeteg tagunk van, mind halott. Rengeteg hatalmas nagy 

szervezetünk van, halottak. Rengeteg lelkesedésünk van, de rossz irányba; Ki tud a legjobban 

öltözködni, és ki tud a legelőrébb jutni, és kinek van a legjobb iskolája, kinek a csapata tud a legtöbbször 

nyerni, vagy ki tud a legjobban kockázni, vagy valami ilyesmi. Mi Istent akarjuk, nem ezeket. Térjünk 

vissza újra Istenhez! 

41 "Hol van? Nincs valahol egy próféta, aki meg tudja mondani, hogy mit kell tennünk? Nincs valaki, 

akitől tanácsot kérhetünk?" Ó, micsoda állapot! Ez volt az igaz ember kiáltása. Csak egy volt közöttük. 

Ez volt Josafát. Ő jó ember volt. De rossz társaságba keveredett. 



Ez a probléma ma este. Annyi jó ember, sok jó ember van mindenhol a szervezetekben, mindenütt, 

remek emberek. De szembe kell néznünk egy ténnyel. Szembe kell néznünk valamivel. A 

mohamedanizmus, a buddhizmus és a többi izmus ugyanannyi pszichológiát tud kitermelni magából, 

mint a keresztény egyház. Így igaz.  

Nekünk nem pszichológiai mozgalomra, nem teológiai mozgalomra van szükségünk, hanem Szentlélek 

mozdulására van szükségünk a gyülekezetben, hogy halljuk az embereket kiáltani: "Hol van az az Isten, 

aki valaha élt? Hol van a Pünkösd Istene? Hol van az az Isten, aki fogja a bűnösök szívét és hófehérre 

mossa? Aki fog egy prostituáltat az utcáról, és hölgyet csinál belőle, aki fog egy részegest odakintről a 

kocsmából, és prédikátort csinál belőle? Hol van az az Isten, aki kijön, és fogja a nyomorék lábakat, és 

kiegyenesíti őket, látóvá teszi a vak szemeket, hallóvá a süket füleket, eltünteti a rákot? Hol van az az 

Isten, aki ezt egyszer megtette?" Ez az.  

42 Rájöttünk, hogy valami baj van. Egyik este, amikor a történelem legnagyobb híradása témáról 

prédikáltam. Az öreg János, a szemei... János próféta szemei valahogy el lettek homályosítva. Olyan 

volt, mint... Illés szelleme volt benne. És Illés idegösszeroppanást kapott, amikor a rekettyebokor alatt 

volt. Jánosnak a börtönben volt idegösszeroppanása. 

És ő egy éles hangú próféta volt. Az idegei pattanásig feszültek. Aztán a sas szemei elhomályosodtak. 

Azt mondta: "Menjetek, nézzétek meg, hogy tévedtem-e! Kérdezzétek meg tőle, hogy Ő-e csak egy ... 

vagy Ő az? Vagy keressünk mást?" Jézus nem küldött neki semmilyen könyvet arról, hogy "Így legyél 

türelmes a börtönben" vagy ilyesmi. Mit mondott Ő? Mit mondott neki? 

Azt mondta: "Csak várjatok és nézzétek meg a délutáni összejövetelt, aztán menjetek és mondjátok el 

Jánosnak". A sánták járnak, a vakok látnak, a... János hirdette azt az evangéliumot, hogy egy Messiás 

jön, akinek-- szórólapát lesz a kezében, és alaposan megtisztítja a szérűt, és hogy a pelyvát olthatatlan 

tűzzel égeti el. 

De amikor eljött, Ő egy szelíd kis ember volt. Szelíd és alázatos. János... Nem felelt meg annak az 

elképzelésnek, amilyennek János szerint lennie kellett volna. De Ő azt mondta: "Menj, mondd meg 

Jánosnak, hogy pontosan a terv szerint haladok. Rendben van. Minden rendben van."  

43 Ugyanez a helyzet ma este is. A gyülekezet, a világban élők várják, hogy a metodista, baptista, 

presbiteriánus, vagy valamelyik egyház mutasson valamit, ami visszahozza Krisztust. Ő pont időben 

érkezik. A bénák járnak, a vakok látnak, a süketek hallanak. Dicsőség! Ő pontosan a terv szerint halad. 

Ámen. 

Nincs semmi baj. Pontosan halad. Isten még mindig él. Ő még mindig Isten.  

44 És ez az igaz ember felkiáltott: "Ó, nincs valahol egy próféta, akivel tanácskozhatnánk?". Nos, van 

köztük egy jó testvér. És hallom, ahogy azt mondja: "Igen, igen. Ismerek egy ilyen embert. Én-én 

ismerek egy ilyen embert." 

És látom, ahogy Jórámra néz, és azt mondja: "Nem fogsz hinni neki. Ezt már most tudom. Nem fogsz 

hinni annak az embernek. Mert az apád sem hitt neki." (Az apja biztosan nem hitt.) 

"És apádnak volt az az iskolája ott fent a hegyen, azokkal a prófétákkal, vagy ilyenekkel. És nem hittek 

neki. Nos, azt mondták, hogy... És ez az ember, akit ismerek, az apja lelke van rajta. Ugyanazt teszi, 

amit az apja. Ugyanazt tette, amit Illés tett. És Illés szelleme Elizeuson nyugszik. És ott voltam az 

összejövetelein, és tudom, hogy ez az igazság." Ámen. Isten segítsen minket. Ezt akarjuk: ilyen 

összejöveteleket, ahol látjuk Atyánk, Jézus Krisztus Szellemét, amit ... Illés példázott. Látod, a Szellem... 

"Aki hisz bennem, az a cselekedeteket fogja tenni, amelyeket én teszek." Ó, testvér. Ez Ő!  



45 Ez a jó testvér azt mondta: "Tudom, hol van ez az ember. Láttam rajta Illés szellemét. Vizet öntött a 

kezére. Együtt lakott vele. És tudom, hogy Illés szelleme tényleg Elizeuson nyugszik. Tudom. Jórám,” - 

mondta – „te ezt nem tudtad elhinni. És nem tudták elhinni az ottani prófétaiskolád tagjai sem, a 

teológiai iskolád. Megmondjam neked, hogy miért? Íme az oka. Amikor Elizeus visszajött, és elmondta 

nekik, hogy Illés felvétetett, és hogy ő kétszeres mértéket kapott, nos, azt mondták: "Ez az ember 

elvesztette az eszét. Szedjetek össze egy ötven fős csapatot a keresésére, és derítsétek ki, hogy hol... 

Ő... ő... ő nem ragadtatott el. Itt van még mindig valahol." 

És ... már minden vallási rendszerünket kipróbáltuk. Ó, ne haragudjatok rám. De hadd mondjam el 

nektek, hogy ezek a vallási egyházi rendszerek több mint kétezer évig próbálták megtalálni az Úr Jézust, 

- aki felemeltetett, - oktatási programokon, teológián, egyházi szervezeteken keresztül, de nem találták 

meg Őt. Ámen. 

Ő nem ember alkotta teológián keresztül jön. Ő nem szervezeteken keresztül jön. Ő az átadott szíven 

keresztül jön, a Szentlélek keresztsége által a szívünkbe. Ámen.  

46 A mi ember alkotta rendszereink nem találják meg Őt. Ó, partikat szerveznek, és kimentek és 

keresték. Azt mondták: "Ó, nem. A Szellem nem ragadhatta el azt az embert. Legyetek már józanok! 

Tudjátok, hogy mindannyiunknak van diplomája, meg ilyesmi. Szóval … jobban tudjuk nála. Egy... egy 

ember, aki itt volt velünk, és kukoricakenyeret evett velünk, és így tovább. Szóval, tudhatjuk, hogy az 

az ember nem emeltethetett fel egy tűzszekéren. Az a fickó túlságosan is felizgatta magát. Átment oda, 

és fanatikussá vált. Szóval mi... mi jobban tudjuk. Szóval ne törődjetek az öreggel. Túlságosan 

felforrósodott a kopasz feje, tudjátok, és ezért... Csak igazítsunk rajta egy kicsit. Menjetek, és nézzétek 

meg, mi történt. Keressétek... küldjetek néhány csapatot." 

Azt mondta: "Menjetek. De nem fogjátok megtalálni." 

Gúnyolódjatok csak velem! Nevezzetek bolondnak, ha akartok. De Isten... Soha nem fogjátok 

megtalálni Őt a ti szervezeti rendszereitekben. Nem, uram. Őt felemeltetett. És Ő újra eljön a Szentlélek 

keresztségének formájában, és ebbe nem fogjátok tudni belenevelni az embereket. Ebbe bele kell 

születniük, a Szent Szellem keresztségének kell lennie, másként nem megy. 

Nem valami elmebeli felbuzdulás, valami érzelmi, vagy egyházi rendszer vagy jel, hanem a valódi, 

eredeti Szent Szellem kell, hogy legyen, ami előhozza a Szellem gyümölcseit, a szeretetet, örömöt, a 

hitet, a hosszútűrést, a jóságot, a szelídséget, a türelmet. Ez az. Ez a lényeg. Igen.  

47 Persze, Jórám nem tudta megtenni. Nem akarta elhinni. Ő... látod, nem tudták elhinni. Az iskola azt 

mondta: "Na, várjunk csak egy percet. Tudjuk, hogy ez az ember túlságosan is izgatott, úgyhogy 

hagyjuk, hadd nyugodjon meg, majd összehívjuk a csoportjainkat, és elmegyünk érte, és akkor majd 

visszahozzuk. Ott van valahol kint." 

És ezt próbáljuk tenni kétezer éve. És ti, pünkösdiek, ugyanezt csináljátok, megpróbáltok elmenni Őérte 

szervezeten keresztül. Soha nem fog sikerülni, ha elkülönítitek magatokat más testvérektől. Vissza kell 

jönnötök, és egynek kell lennünk. Nem érdekel, ha valaki téved. Ha téved és őszinte a szíve, és neked 

igazad van a hitedben de ... helytelen a... viselkedésedben, ahogyan viselkedsz. Inkább lennék az ő 

helyében, mint a tiédben. Így van. 

Inkább tévednék a tanításban, de lennék helyes a szívemben. Isten ezt jobban fogja tisztelni. Tehát ha 

egy ember téved, akkor mi legyen vele? Segíts neki. Segítségre van szüksége. Szeresd! Ha nem tudod 

úgy szeretni az ellenségedet, ahogyan azokat szereted, akik téged szeretnek, akkor nem vagy jobb a 

vámszedőknél. Így van. Ez az, amit az egyház nem értett meg. Remélem, ma este ti megértitek. 

Remélem, értitek, amiről beszélek.  



48 Vissza a szeretethez, a megváltó szeretethez. Minden más dolog rendben van, de vissza kell térnünk 

az egymással való közösséghez. És az emberek azt mondták, hogy szervezetek ellen harcolok. Nem. Az 

ellen a rendszer ellen harcolok, ami szétzilálja a testvériséget. Mindig is ezt tettem. És mindig is ezt 

fogom tenni. Így van. 

Ami szétválasztja a testvériséget... Jöjjünk össze! Legyünk testvérek! Ha láthatnám, hogy minden 

gyülekezet ebben a városban, minden gyülekezet a világon úgy jönne össze, mint mi a múltkor reggel 

(azon a szolgálóknak szervezett reggelin), ha láthatnám az Egységhívőket, a Két Személyben hívőket, a 

Háromság hívőket és mindannyiukat, amint átölelik egymást, amint kezüket egymás vállára teszik, azt 

mondanám, mint az öreg Simeon: "Uram, engedd el szolgádat békességben, mert szemeim látták a Te 

üdvösségedet". Így van. 

Egy kis közösségben vissza lehet állítani. De aztán az első, amit látunk, hogy az ördög visszamegy, és 

újra szétzilálja. És akkor... De mindenütt ... nem tudod megtenni. Egyszer majd megtörténik. Isten … 

büntetést fog küldeni rájuk, és akkor majd muszáj lesz.  

49 Tehát Jórám püspök, egyszerűen nem akarta ezt elhinni. Tudta, hogy nem fogja tudni elhinni, mert 

az apái sem hittek benne. Nem hitték el, hogy Illés felemeltetett. Szóval, hogy is tudná ezt elhinni? 

Hiábavaló teológián keresztül keresnék. 

"Nos, prófétaiskola vagyunk. Mindent elintéztünk. Pontosan tudjuk, hogy mit kellene tennie. Pontosan 

tudjuk, hogyan kellene tennie. Tudjuk, hogyan kellene viselkednie. Tudjuk, hogy csak egyet kell tenned, 

bejönni és azt mondani: 'Én... én hiszek'. És mindenki kezet fog fogni veled. És majd így fogunk 

meghinteni vízzel vagy így fogunk megkeresztelni. Vagy erre így, vagy arra úgy... (Ó, te jó ég!) És meg 

is vagyunk." Nos, ő pont így csinálja. 

És mész tovább, és így vagy úgy keresztelsz, és így vagy úgy fröcskölsz rá vizet, és így vagy úgy 

úrvacsorázol, de még mindig azt találod, hogy Isten nincs veled. Szertartásaid vannak. Ennyi az egész. 

"Isten Szellem. És akik Őt imádják, azoknak Szellemben és igazságban kell imádniuk." Ámen. 

Istenem, küldj vissza minket, prófétákat, hogy megszakítsuk ezt a dolgok, és hogy előhozzuk az 

igazságot, ami ezt megmutatja. Hiábavaló teológia! Ó, jaj nekem!  

50 Nos, látjuk, hogy azt mondta: "Igen, tudom, hogy hol van az a bizonyos személy." 

"Nos, csak menjetek le arra és..." Ez... nos... Persze, néhányan talán elgondolkodtak rajta. De... de 

vegyétek észre itt, hogy Josafát, Isten igaz, választott szolgája azt mondta: "Isten Szelleme van rajta". 

Igen, uram. 

Azt mondta... az az ember azt mondta: "Tudom, hol van Elizeus". Azt mondta: "Ő öntötte a vizet a tisbei 

Elizeus… kezére. Az Elizeus … szelleme… az Illés szelleme van Elizeuson. Most már tudom, hogy ugyanaz 

a szellem van benne. Ezért tehát..."  

51 És amint Istennek az az embere meghallotta, hogy Illés szelleme egy másik emberen nyugszik, és 

hogy ez az ember ugyanazt teszi, amit Illés tett, tudta, hogy az egy igazi próféta. És tudta, hogy ha Illés 

igazi szelleme egy másik emberen van, akkor ő is ugyanazt fogja tenni, amit Illés tett. 

Hadd mondjam el nektek, testvéreim, hadd mondjam el nektek, barátaim, amikor Jézus Krisztus 

szelleme eljön a gyülekezetre, a gyülekezet ugyanazt fogja tenni, amit Jézus Krisztus tett. Ez... ez... ez...  

"Amit én teszek, azt teszitek majd ti is." És Ő bebizonyította, azt mondta, hogy így lesz. Ha nem azt 

teszik, nos, akkor valahol valami baj van. Egyszerűen meghazudtolják Istent. Ha azt mondják, hogy 

hívők, és... és ezek a dolgok nem történnek meg. Ő azt mondta, hogy legyen minden ember szava 

hazugság, az övé pedig igazság.  



52 Tehát látjuk, hogy azt mondta... az az ember azt mondta: "Annak a valódi igaz prófétának a lelke 

rajta nyugszik". És akkor amint az a kiválasztott a mai kor kiválasztott gyülekezetét példázta, Isten 

kiválasztotta erre az utolsó napra. Azt mondta: "Akkor elmegyünk és meghallgatjuk, mert Isten 

szelleme rajta van". Ó, ez tetszik nekem. 

"Amíg látjuk, hogy azokat a dolgokat teszi, amiket Illés tett, addig megyünk és meghallgatjuk." 

Az a jó testvér azt mondta: "Hát, sokszor elmentem esténként, és meghallgattam őt. És tudom, hogy 

ez az igazság. Úgyhogy csak megyünk, és meglátogatjuk."  

53 Amikor tehát a próféta elé álltak... Ó, Istenem, milyen... milyen dühös lett. Talán a szentségének is 

ártott egy kicsit, de tényleg teljesen kijött a sodrából. Azt mondta Jórámnak, azt mondta: "Miért nem 

mész a saját prófétáidhoz? (Jaj, nekem!) Miért nem mész a kedves mama prófétájához? Miért nem 

mész a kedves papa prófétáihoz? Menjetek most is a hivatalosaitokhoz, és csatlakozzatok hozzájuk, ha 

akartok. Bajban vagytok. Miért nem fordultok akkor hozzájuk?" 

"Ó, nem, nem." Azt mondta: "De az Úr hozott ide minket." Azt mondta: "Meg fogunk... meg fogunk... 

meg fogunk halni. Meg fognak minket ölni abban a..." 

Nem csak hogy meg fogtok halni, hanem már meg is haltak. Minden gyümölcs megszáradt, és a Szellem 

teljesen eltűnt a gyülekezetből. Már csak egy... egy vallási szervezet lett. Így van. Valami nincs rendben. 

Ha nem tudjuk visszahozni Istent valahol a gyülekezetbe, akkor mit fogunk csinálni? Akkor mindannyian 

el fogunk pusztulni. 

És amikor ez a próféta, miután befejezte a szidást, azt mondta: "Ha nem tisztelném Josafát (a választott 

ember) jelenlétét, még csak rád sem néznék.". Ó!  

54 Azt hiszem, Isten ma este is ezt mondaná. Ha nem ... Ti emberek, akik összekötitek magatokat 

ezekkel a mindenféle szervezetekkel, és egymással veszekedtek, ha Isten nem tisztelné azokat az 

embereket, akik tényleg hittek benne, akkor soha nem lett volna Oral Roberts vagy bárki, aki el lett 

küldve szerte az országba. Soha nem lennének jelek és csodák. Még csak ránk sem nézne, ha nem 

lenne... Mindannyian bűnösök vagyunk. Ha nem lennének a választottak. Ha nem lenne a gyülekezet, 

azok, akik igazán hisznek Istennek, Ő még csak ránk sem nézne. Így van. 

De mivel van egy nép, aki hinni akar, Istennek van egy hírnöke a számukra. Ámen. A Szentlélek már 

régen megszomorodott és eltávozott volna.  

55 Ez az öreg próféta igazán hangot adott az igaz felháborodásának, és kiabált velük. És beszélt velük 

azokról a szövetségekről és szervezetekről, amiket létrehoztak. Azt mondta: "De most", mondta, 

"hozzatok ide egy énekest". Ó, egy kicsit le kellett csillapítania az indulatait, tudjátok. Teljesen kijött a 

sodrából. És azt mondta: "Hozzatok nekem egy énekest." 

És mi van azokkal az úgynevezett Krisztus Egyházához tartozó emberekkel, akik nem hisztek a zene 

létjogosultságában a gyülekezetben? Miután teljesen felidegesítette magát, szüksége volt egy kis 

zenére, hogy a Szellem visszajöjjön rá. Ez így van. Igen, uram. ... Ne feledjétek, Isten nem változik. És 

ha a jó zene akkor a prófétát Szellembe hozta, akkor ma is ugyanezt fogja tenni. Pontosan így van. Mert 

Isten szereti azt. 

Persze. Azt mondta: "Hozzatok nekem egy énekest." Nos, mondhatod, hogy: "Nos, igen. Én nem a 

próféta vagyok." De talán lehetsz valaki az énekesek közül, tudod? Tehetsz valamit érte. Ennyi. Van egy 

bizonyságod vagy valami, amit tehetsz.  

56 Látom, ahogy odahívják a zenészeket, és azok eljátsszák azt, hogy "Minden lehetséges, higgy, ó, 

csak higgy". És az újra visszahozza a Szellem jelenlétét. "Higgy, ó, csak higgy, minden lehetséges." 



Kellett zenélni egy kicsit, mielőtt a Szellem a prófétára szállt. Aztán amikor a próféta…, látta… vagy 

inkább amikor a Szellem rászállt a prófétára, látott egy látomást. 

Nos, így történik. Látjátok, nem tudta ... Az értelmiségiek, azok, akiket megválasztottak, a magas 

rangúak tömkelege, a királyok és a hatalmasságok, az értelmiségiek és tanultak, nem láthatták a 

látomást. Így van. Vakok voltak. 

Ma este is ez az oka. Az Isten által adott látomást elmezavarnak, telepátiának, az ördög szellemének 

vagy ilyesmiknek akarják nevezni. Ez azért van, mert annyira értelmiek, hogy semmit sem tudnak 

Istenről. Ez így van. 

Az egy látomás volt, amely az igazságot mondta el. Ez volt Isten programja. Ez volt Isten útja. Mert az 

Úr Szelleme volt a prófétán. És az Úr igéje a prófétához jön. Igen, uram. 

És hogy jött? Látomáson keresztül. Igen, uram. Látomáson keresztül jött, nem intellektuálisan. Úgy 

nem sikerült. És most is ugyanígy van.  

57 És fogott egy... és nézett, és látott egy látomást. Azt gondolta: "Nos, ez az". Az üzenet szelleme... 

Szóval, mit látott? Azt mondta: "Ó, Jórám! Szükséged van egy újabb diplomára. És neked, Jósafát, azt 

mondom, hogy bajban vagy (Látjátok?), el kéne menned, és még tanulnod kellene egy kicsit; mert azt 

kell, hogy mondjam, hogy te egyszerűen nem tudod, hogy... hogy kell ezeket a dolgokat csinálni. Hogy... 

nem tudod, hogyan kell egy hadsereget vezetni meg ilyesmi." Nem így volt. Nem ezt tette. 

Azt mondta: "Megmondom neked, mit kellene tenned. Fejleszteni kellene az embereidet. Nem a 

megfelelő egyenruhát viselik. Erről van szó. Minden papnak meg kellene fordítania a gallérját, hogy 

úgy nézzenek ki, mint a papok. Érted?" 

Ó, hamarosan ez lesz a pünkösdieknél is. Igen, nemsokára... pont ott. Ez... A katolikus egyház volt az 

első pünkösdi egyház, ne felejtsétek el. Pontosan így van. Nos, ti... néhány történész tagadja ezt. De 

adjunk csak még százötven évet pünkösdnek, és messzebbre kerül, mint a pünkösdi egyház most, 

amilyen ütemben halad. Így van. 

Ó, igen. A katolikus egyház pünkösdkor kezdte. Aztán megszervezték, és bejöttek a nagy társaságok, 

akik ezt meg azt akarták csinálni. És a nikolaiták meghódították a laikusokat és elvették... és elvették a 

hatalmat az akkori laikusoktól. A Szentlélek pedig nem tud ott megjelenni. Mindennek itt kell lennie, 

amit egyvalaki mond, ennyi az egész. A Szentlélek Krisztus egész testében lakozik... [Üres hely a 

szalagon--Szerk.]  

58 A Szent Szellem működteti a gyülekezetet, dehát, a gyümölcsök mind megszáradtak. És látjátok, 

hogy hol tart most. Nos, a pünkösd ugyanarra az ösvényre lépett. Pontosan ugyanarra az útra. Szóval 

ez van. 

Nos, látjuk, hogy amikor a szellem eljön a ... Mi volt az a látomás, amit a Szellem adott a prófétának? 

Mit mondott? Nem azt mondta, hogy: "Most pedig fogd az összes katonádat, és tanítsd be őket újra, 

hogy amikor felmennek a hegytetőre, jobban tudják, mit kell tenniük. Tanítsd meg őket még egy kis 

teológiára. Fejlődniük kellene még egy kicsit. Hosszabb kést kellene hordaniuk, vagy valami ilyesmi. 

Vagy más egyenruhát kellene viselniük." Nem, nem ezt mondta. 

Azt mondta: "Kezdjetek el ásni. Menjetek ki ide a pusztába. A néped egyszer már átkelt ezen a pusztán, 

és ... teológiát akartak a Sínai-hegyen." Isten megadta nekik, mindazok után, amit a kegyelem tett, 

adott nekik prófétát, tűzoszlopot és mindent. De ők akartak valamit, amin fontoskodhatnak. Ezért 

hagyta őket ott kint a pusztában, amíg a régi harcosok mind meg nem haltak.  



59 Azt mondta: "Egyszer ők is ott voltak kint, ugyanúgy pusztulásra ítélve, mint ti. Pedig vannak ott 

csatornák. Rengeteg csatorna van ott, ahol az a szikla még mindig ott áll a pusztában." De azt mondta: 

"Sok mindent ki kell ásnotok." 

Ezt látjuk, ma este is, testvér. Nem kell egy új szervezetet alapítani. Csak ássuk ki, ami benne van. Így 

van. Az első dolog, amit találtok, a szerveződés öreg, elkorhadt rönkjét, dobjátok ki a csatornából. Isten 

áldásainak csatornái ma este mind el vannak dugulva. Szervezeti rönkök vannak bennük. 

Aztán van ott egy másik rönk is, amit úgy hívnak, hogy "Nincs olyan, hogy Szent Szellem". Ha leástok 

és beleütköztök abba a rönkbe, hányjátok ki. "Nincs olyan, hogy Szentlélek keresztség, az csak a 

tanítványoknak volt." Hányjátok ki. "A Szentlélek csak az apostoloké volt." 

Dr. Simon Péter mondta pünkösd napján: "Nektek szól, és a ti gyermekeiteknek, és azoknak, akik távol 

vannak, mindazoknak, akiket az Úr, a mi Istenünk elhív".  

60 Egy nagyszerű pünkösdi testvér odajött hozzám nemrég, és azt mondta: "Nincs szükség többé isteni 

gyógyításra. Én még azt sem engedném, hogy a gyülekezetemben ilyet tegyenek." Azt mondta: "Ma 

már vannak jó orvosaink és dolgok, amik átveszik a helyét." Hm, Hmm, Hmm. Látod, milyen... látod, 

hogy milyen öreg fatörzs kerül oda? Mit csinál? Megállítja a víz áramlását. 

Elizeus látomása megmutatta számára, hogy ott kint a pusztában, ott száradtak meg a gyümölcsök. Ne 

kezdjetek el egy új szervezetet, egy újabb esőt vagy valamit. Csak tisztítsátok ki a csatornákat, ahol az 

első eső folyhat. A víz ott van. Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És az a szikla, amire rá lett 

sújtva, ott volt a pusztában. És még ma este is ott van. Hála Istennek! 

Jézus újra kitisztította azt számukra a Golgotán. De ők visszamentek, visszadobálták a farönköket, és 

eltömítettek mindent...  

61 Tudjátok, mi lesz, ha egy tuskót bedobtok egy vízfolyásba, mit történik. Nos, olyankor mindenféle 

szennyeződés beleütközik ebbe a rönkbe, és kimossa oda a víz. És az első dolog, amit látunk, hogy 

elzárja a víz útját, mint mikor a hódok gátat csinálnak, és nincs semmi, ami át tudna menni azon. Így 

van. 

Ma túl sok a hódprédikátor, aki megpróbálja eltorlaszolni a víz útját, és azt mondják: "Ez a miénk. Ez itt 

csak a miénk. Ez hozzánk tartozik." És mi történik? Megposhad. Ez a baj sok szervezetünkkel, hogy 

megpróbálják a vizet csak a saját szervezetük számára visszatartani. Megrekedt. 

Tudjátok, a pangó vízben ilyen kis izgő-mozgó férgecskék lesznek. Ez a baj ma a gyülekezettel: egy kis 

izgés-mozgás itt és egy kis izgés-mozgás ott. Mindenféle... "A csodák napjai elmúltak. Nincs olyan, hogy 

Isteni gyógyítás." Nem tudsz öt percig nyugton ülni egy összejövetelen. Ó, te jó ég! Állóvíz, hódgát, 

robbantsd ki. Ámen. Van egy kút, tele vérrel, ami Immánuel ereiből fakad. Ahol a bűnösök az ár alá 

merülve, elveszítik minden bűnös foltjukat.  

62 A próféta azt mondta: "Menjetek le oda, és ássátok ki az összes farönköt." 

"Nos, akkor kérdem én, próféta, talán vissza kellene mennünk, hogy jöjjön egy hatalmas zúgó 

szélroham?" 

"Nem." 

"Kezdjünk egy újabb késői esőt?" 

"Nem, nem. Csak tisztítsátok ki a csatornát. Csak ennyit kell tennetek." 



Megvannak az emberek, csak tisztítsuk ki a csatornát. Az emberek rendben vannak. Tisztítsátok ki a 

csatornákat, hogy a Szentlélek bejöhessen. Az összes fanatizmusotokat, izmusotokat és minden mást, 

ami van a gyülekezetben, tisztítsátok ki! A szikla már meg van ütve, a víz friss, folyik, de az egyházi 

rendszereink elgátolták a patakot. 

Azt mondta: "Tisztítsátok ki ezeket a dolgokat. Nem lesz szükség többé zúgó szélre. Nem fogtok többé 

se szelet hallani, se esőt látni, de mégis lesz ott víz." Ó, testvér! Nem egy új rendszer, nem új rendszerre 

van szükségünk. Amire szükségünk van, az a meglévő rendszerünk megtisztítása. Nem arra, hogy 

alakítsunk egy másik Isten Gyülekezetei Egyházat vagy egy másik Egység Egyházat, hanem csak ki kell 

tisztítani a meglévő Egység és Isten Gyülekezetei Egyházat. 

Szedjünk ki belőle minden farönköt. Az összes egyet nem értést, civakodást, perlekedést és az ehhez 

hasonló dolgokat távolítsuk el belőlük, és a vizek újra vissza fognak folyni bele. Szeretet lesz, öröm, 

olyan öröm, mint a folyó, csak úgy fog áradni mindenkiben, mindenki csak szeretni fogja egymást. 

"Nincs megoszlás közöttük, mindannyian egy test vagyunk. Egyek a reményben és a tanításban, egyek 

a szeretetben." Ez az. Látjátok?  

63 Így kell tennünk. Ez az a gondolat. Ez a mai napra szóló látás. Ez volt... ez volt a próféta látása. Egy 

igazi prófétának ma is ugyanez a látása van. Nem egy új... nem egy új szervezet, nem elindítani valamit 

és csinálni egy másik csoportot, csak fontoskodnátok és megszerveznétek, és ugyanaz lenne belőle, 

mint a többiből. Abba is farönköket dobnátok. 

Amikor először kezdtem a szolgálatot, sokan jöttek hozzám, és azt mondták: "Nos, Branham testvér, 

egy kis szervezetet kellene alapítanod". 

Azt mondtam: "Szervezetet? Mi... micsoda... ez az, amit ellenzek." Azt mondtam: "Nem szervezetre 

van szükségünk, hanem arra, hogy megtisztítsuk azt, amink van". Így van. Tisztítsuk meg. Ébredésre 

van szükségünk, erre van szükségünk, egy kis ásásra. Ássatok, ássatok, minél mélyebbre ástok, annál 

több vizetek lesz. Ha lefelé ásol, és azt mondod: "Hát, majd csak kijövök a szervezetből...". És nézd meg 

azt a sok mindent, ami még ott van benned: rosszindulat, viszály, minden más. Tisztítsd ki az árkot, 

egészen addig, amíg le nem érsz a szilárd szikláig. Így van. 

Menjetek le addig, ahol a víz valóban ki tud ömleni az Immánuel ereiből. Várjatok, amíg le nem értek 

arra a helyre. A víz úgy fog ömleni, mint a forrás onnan a ….  

64 "Ássátok ki mind ezeket az árkokat." Azt mondta: "Gyertek le ide, ezekbe a völgyekbe. Ti, akik 

próbáltok folyton fent egy háztetőn élni, fent a hegyen, kiabálva, ugrálva, fagyoskodva és megsülve, és 

minden ilyesmi." Azt mondta: "Nos,... ne csináld azt. Gyere le ide, és ássuk ki ezeket az árkokat itt lent, 

és szerezzünk friss vizet." Erre van szükségünk. 

Gyere le ide, és szerezd meg a vizet. Amire ma este szükségünk van, az Isten vize. A látomás teljes 

mértékben Isten akaratát tolmácsolta annak a haldokló, pusztuló félben lévő népnek. Ma este az Úrtól 

való látomás az, hogy tisztítsuk meg ezt a dolgot és kezdjük újra... Kitakarítani, nem új szervezetet 

indítani, hanem elindítani egy ébredést a szervezetben. Kezdjetek el egy új összejövetelt, kezdjétek el 

beengedni Istent. Az ásóval távolítsátok el magatokból a másokban való hibakeresést, a rosszindulatú 

pletykát, a makacsságot, és az összes babonát, és a hitetlenséget! Dobjátok ki ezeket! 

"Nos, mondom neked... De Branham testvér, ez... ez ezt jelentené..." Nem érdekel, hogy mit jelent. 

Vagy ásni fogsz, vagy meghalsz. Ti chicagói metodisták, kezdjetek el ásni, chicagói baptisták, kezdjetek 

el ásni vagy elpusztultok. Chicagói pünkösdiek, kezdjetek el ásni vagy elpusztultok. Ássátok ki a 

dolgokat! Dobjátok ki! Az ÍGY SZÓL AZ ÚR-at mondom nektek, ha nem ássátok ki azt a romlottságot, 

ami ott van, akkor el fogtok pusztulni, és a gyümölcseitek és a gyülekezetetek el fog száradni és meg 

fog halni. Ássátok ki! 



Nem fogtok hallani egy újabb késői esőről, vagy egy újabb korai esőről, vagy bármi ilyenről, de lesz víz 

és olyan béke, mint a folyó, ami minden szívet átjár. Igen, uram. Jeleket és csodákat, és csodálatos 

dolgokat fogtok látni, és azt, hogy Isten ereje visszatér a gyülekezetbe, egy igazi áradó pünkösdben, 

ami csak úgy leárad. Igen, uram.  

65 Igen, uram. A szellem üzenete az, hogy vagy elkezdünk ásni, vagy elindulunk a pusztulás felé. És 

azok már úton voltak a pusztulás felé. Tehát el kellett kezdeni ásni. Kiásni. Meg kellett tisztulniuk. Minél 

mélyebbre, minél többet ásol, annál jobban jársz. Az egyházi rendszerek eltömítették az összes 

vízfolyást. Húzzátok ki a régi rönköket. "A csodák napjai elmúltak. Ma már nincs szükségünk isteni 

gyógyításra." 

De hát, ma nagyobb szükségünk van rá, mint valaha! Azt mondjátok: "Nekünk vannak a legjobb 

orvosaink." Így van. "Megvan a legjobb gyógyszer." Így van. "A legjobb kórházak." Igen. Több 

betegségünk van: így igaz. Mert több a hitetlenség bennetek. Így van. Pontosan ez az. Az emberek 

egyszerűen nem...  

66 Nos, figyeljétek meg, hogy azt mondta: "Most..." Másnap reggel mit csináltak? El tudom képzelni a 

hébereket, amint azt mondják: "Az Úrtól való látomást hallottam. A próféta igazat mondott. Ki fogom 

ásni onnan ezt a dolgot." Egy öreg fatörzset találtak. "Mi ez? A fizetésem tíz százaléka. Dehát, meleg 

levest árultunk, hogy ki tudjuk fizetni a prédikátorunkat." Ássátok ki azt a rönköt. Szedjétek ki onnan! 

Tartozol Istennek a tizeddel. Ásd ki onnan. Dobjátok ki az egyik oldalra. 

Rögtön egy másik kis fatörzsnek ütközött. "Az meg mi?" "Na, most már nehogy feladd a mély résznél.” 

Húzd ki azt a valamit, és dobd ki. Ez az, ami a sekélyebb részen tartott. Igen, uram. Dobd ki azt a valamit! 

Minél mélyebbre ásol, annál több vizet találsz. Csak ássatok tovább Isten raktárában, dobjátok ki azt a 

dolgot, amíg el nem juttok odáig, hogy az Élet igazi vizével töltődhessetek fel.  

67 Aztán napfelkelte táján egyszer csak meglátták. Jött a víz, és nem tudták, honnan jön. Egész idő alatt 

ott volt. Csak eltömítették. Van erő a gyülekezetben. Meg tudom mondani, és bármelyik szolgálónak 

meg tudom mondani, meg tudom mutatni, hogy hol adott Isten a gyülekezetnek hatalmat, hogy 

betegeket gyógyítson, ördögöket űzzön ki, és hogy tegye mindezeket a dolgokat. És aztán jöjjön akárki, 

és tegye rá az ujját arra az íráshelyre, ahol Jézus azt mondta: "Most visszaveszem ezt a gyülekezettől". 

Nos, akkor mi történt? Mi a baj? Eltorlaszoltátok. A saját magad által arról alkotott elképzelésed 

eltömítette. El tudom mondani, hogy Jézus hol ígérte meg erre az utolsó napra, és meg tudom mutatni 

nektek, hogy ezeket a jelek látjátok megtörténni, hogy Isten Lelke eljön a gyülekezetbe, és látomásokat 

ad, és így tovább, ahogyan azt most is teszi. És … próbáljátok egyszer megcáfolni, és meglátjátok majd, 

hogy hol tartotok.  

68 A dolgoknak az az oka, hogy túlságosan el vagytok tömődve egyházi rendszerekkel. Teljesen el van 

dugulva. Ássátok ki azt a dolgot, és dobjátok el, és hagyjátok, hogy hadd folyjon a víz. 

Ideje, hogy elkezdjen hajnalodni, ó, testvér, a vizek szabadon áramlanak, abból a meghasadt Sziklából, 

amely még mindig ott van a pusztában. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Csak el kell távolítanod 

az útból az összes régi farönköt. Tüntesd el az összes régi hitetlenséget az útból. Fogd meg a 

hitetlenséget és hajítsd el. 

Mondd: "Nos, most figyeljetek. Jézus megígérte. És nem érdekel, hogy ki mit mond, én hiszem." Ez az. 

Fogd a rönköt, és dobd ki. Mondd: "Isten megígérte. Itt látom magam előtt. Egészen eddig gúnyt űztem 

belőle. Azt gondoltam, hogy rossz. De most hinni fogom. Ezért fogom ezt a régi fatönköt, és kidobom." 

És amint eltünteted azt a tuskót az utadból, Isten békéjének édes vizei áradni fognak. Mint egy folyó, 

úgy fog folyni rajtad keresztül.  



69 Azt mondod: "Nos, ... mindig is azon gondolkodtam, hogy a gyógyulás...". Azt látom, hogy az 

emberek … gyógyulása. Amikor Isten idejön, és bebizonyítja, hogy itt van köztetek... Tudjátok, mi 

történik olyankor? Fogjátok..., és egy orchideával próbáljátok működtetni a hitet. A hitet 

gyomnövénnyel hozták működésbe, izsóppal. Az izsóp pedig csak egy közönséges gyomnövény. 

Megpróbáljátok kimunkálni a hitet. A hitet nem lehet kimunkálni. A hit annyira közönséges; ugyanaz a 

hit, amivel megiszol egy pohár vizet. Ugyanaz a hit, amivel... amivel az autódat vezeted. Látjátok, ez 

csak egy hétköznapi dolog. Ti... Nos az izsópot, a földön is kinő, az épületek repedéseiben, bárhol. És 

amikor az izsóppal kenték fel a vért, a hitet alkalmazták.  

70 A hitet csak a... a vért csak egy közönséges dologgal működtetjük, olyan hittel, mint a gyom. De 

próbálunk szétnézni mindenfelé, és azt mondjuk: "Bárcsak találnék egy orchideát, hogy azzal 

működtessem a ... amit hiszek Jézusban. Bárcsak találnék egy orchideát, és megragadhatnám." Nincs 

szükséged orchideára. Fogd a gyomot, ami pont ott van melletted. Fogd a hitet, amivel hazamész. Fogd 

azt a hitet, ami idehozott téged. Alkalmazzátok ugyanezt ma este, és figyeljétek, mi fog történni. Ó, 

testvér! Soha szemernyi kétség sem lesz az elmédben. Ha ez tényleg így van, ha a vért ilyen hittel 

alkalmazzák, akkor nem érdekel. Mondd azt: "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és mindörökké. Itt és most 

kidobom magamból a vallásosság minden régi farönkjét, meg mindent. És Uram, Istenem, pusztán 

hétköznapi hit által hiszem, hogy Te vagy a megváltóm, Te vagy a gyógyítóm". Ámen. Ámen. 

Higgyétek ezt így, és érezzétek az olyan békét, mint a folyó. Felbuzog abból a forrásból, amely soha 

nem apad ki, az a forrás csak úgy ömlik majd, ha az összes régi rönköt kiszedted onnan.  

71 Csak addig ássatok, amíg valami olyanba nem ütköztök, amitől... Ha valamit rosszul csináltál, mondd 

azt, hogy "Tartozom ennek vagy annak egy kis pénzzel". Nos, menj és fizesd meg. 

Azt mondod: "Hát, nem tudom kifizetni." Akkor menj és mondd el neki. Így van. Ne kerülgesd a forró 

kását. Menj és mondd meg. Látjátok? És aztán mondd meg neki, mondd: "Helyrehozom, testvér. Csak 

adj egy kis időt. Rendbe fogom hozni a dolgokat." 

"Hát, elmondok neked valamit, gúnyt űztem azokból az emberekből, akiket pünkösdistáknak hívnak." 

Emelkedj fel és mondd: "Sajnálom, hogy ilyet tettem." Így van. Mondd: "Uram, Te ismered a szívemet. 

Emberek, bocsássatok meg nekem." És érezni fogjátok, ahogy az az öreg tuskó kimegy onnan. Még 

több víz fog tudni beáramlani. (Ó, te jó ég!), csak úgy hömpölyög majd. 

És hirtelen azt mondod majd: "Mindig azt hittem, hogy ezek a látomások az ördögtől vannak. De most 

már látom, hogy Istentől." Rendben. Akkor az az öreg tuskó el fog tűnni. Aztán a víz újra elkezd ömleni. 

Így van. Csak szedjetek ki mindent a vízfolyásból. A víz ott van. Elhiszitek ezt? 

A Biblia azt mondja: "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz ". Tehát Ő még mindig az a 

megütött szikla. Még mindig nála van az Élet, még mindig nála van a víz. Nála van a gyógyító erő. Azt 

kérdezed: "Branham testvér, Jézus meg fog gyógyítani engem?" Már meggyógyított. Csak mozdítsd el 

a rönköket az útból.  

72 Távolítsátok el az összes szemetet és a régi vödröket, és a ciszternákból való... Prrr, mmm. [Branham 

testvér bemutatja--szerk.] Tegyétek félre az útból azt a sok dolgot. Régi döglött lovakat és egyházi 

dolgokat, amik az utatokban hevernek, dobjátok ki őket. Így... Isten nem fog így bejönni. Be fogja 

szennyezni a vizet. De a víz nem fog beszennyeződni, szóval csak a saját szennyedet kell eltávolítanod 

a hitetlenség szennyét, és Isten a vizet majd a helyére önti. 

Az már ott van. Egy valamit kell csak tenned, csak az okát kell eltüntetni, a gyógymód már megvan. 

Isten már meggyógyított téged. Csak a hitetlenségedet kell eltüntetni az útból. Erről szól a látomás. Ezt 



az Úr nevében mondom, ugyanúgy, ahogyan Elizeus mondta aznap: ÍGY SZÓL AZ ÚR, tüntesd el a 

hitetlenségedet az útból. Figyeljétek, hogy akkor mi fog történni. 

Tüntessétek el a rendszereiteket az útból, és nézzétek, milyen ébredés fog történni Chicagóban. 

Nézzétek, milyen ébredés járja majd át a világot, ha elvesszük az útból a rendszereinket. Tüntessük el 

a saját elképzeléseinket az útból, és hagyjuk, hogy... A Szellem már... a Szikla már meg lett ütve. 

Egyetlen dolgot kell tennünk, elvenni az útból a dolgokat, és hagyni, hogy a víz áramoljon. 

Akarod látni, ahogy az emberek meggyógyulnak? Te magad is meg akarsz gyógyulni? Csak tegyél el az 

útból minden kétséget. És aztán meglátod, hogy mi fog történni. Úgy fog folyni a víz, mint a folyóban.  

73 És másnap reggel az ellenség felnézett. És átnézett, és amint átnézett, víz volt ott. De ahogy a nap 

rásütött, az ellenség úgy látta, hogy az vér. És ettől megijedtek. Bizony. És annak hatására egy kis buta 

gondolat keletkezett az elméjében, ami foglyul ejtette. 

Mit mondott nekik a próféta? Azt mondta: "Nos, ez egy apróság az Úrnak. Ha ti eltakarítjátok az útból 

a rönköket, akkor a többit majd én elintézem. Ha eltakarítjátok... ha eltakarítjátok az összes 

hitetlenséget az útból, Isten gondoskodik a többiről."  

74 Tudjátok, mi történt? Azt mondta: "Mindenki vegyen magához egy követ. És én odaadom nektek a 

földet. Megengedem, hogy birtokba vegyétek." És minden ember fogott egy követ, és amire odaért, 

ahol azok a régi formális kutak voltak, addigra volt egy jó sziklaszilárd bizonysága. Ámen. 

"Dicsőség Istennek. Isten odaadta nekem a Szentlelket. Olyan vagyok, mint Simon. Most már Péter 

vagyok, egy kis kőszikla." Ámen. 

És mindenki fogja a saját kövét a kezében, egy igazi tüzes bizonyságot... Amikor Jézus Péter elé állt, és 

azt mondta: "A te neved Simon. De mostantól fogva Péternek neveznek, ami azt jelenti, kicsiny 

kőszikla." Testvér, Péter felvette. Tudta, hogy Ő a Messiás. Elment, és eltömítette vele a vallásoskodó 

kutakat.  

75 És ma este nekünk is ugyanilyen bizonyságra van szükségünk, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus él és 

Ő... Ez el fogja tömíteni ezeket a régi vallásoskodó bizonyságtételeket, amik azt mondják: "A csodák 

napjai elmúltak. Nincs többé ilyen." Azokat a régi, repedezett víztárolókat, amikben férgek vannak, el 

fogja gátolni azokat. 

Dobjátok oda annak a bizonyságnak a kövét. "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." 

Kerüljetek bele a Szellembe; Szellembe kell kerülnötök. Ha elmész egy bálba, és elkezdesz táncolni, és 

elkezdenek tapsolni, és táncolni, ott állsz, és azt mondod... hm-hm. Minden... Te nem táncolnál? 

Dehogynem. Igen. Biztos, hogy belekerülnél a szellemiségébe. Nem, hangosan örvendeznek, 

táncolnak, kiabálnak és ordítoznak.  

76 Így van az ébredésnél is. Így van, amikor tényleg az ébredés szellemébe kerülsz, nem feltüzelve vagy 

ilyesmi, hanem letérdelve, amíg az ébredés megérinti a szívedet, amíg a vallásosság és a fanatizmus és 

a rendszerek és a hitetlenség minden rönkje ki nem mosódik, és akkor Isten vizei lezúdulnak rád. Így 

van. 

Akkor a bizonyságtételed; akkor nem fogsz cigarettázni a ház mögött, és aztán este itt kint ugrándozni 

a gyülekezetben, mondva, hogy megkaptad a Szentlelket. Zengő érc vagy pengő cimbalom vagy. Az 

emberek tudni fogják.  

Amikor kijöttök ide úgy, hogy közben olyan életmódot éltek, a nők felnyírt hajjal, rúzzsal a szájukon, és 

azt mondják: "Pünkösdi vagyok". Ó, te szegény nyomorult ...?....  



77 Prédikátorok, néhányatoknak olyan diakónusa van a gyülekezetben, akinek négy vagy öt különböző 

felesége volt, meg ilyesmi, és azt mondjátok: "Pünkösdi vagyok". Ó! A világnak ennél több esze van. 

Ennél okosabbak. Igen, uram. Ó, te jó ég! 

Kijönnek ide, és lóversenyeken fogadnak, meg minden ilyesmi. És úgy hívatod magad, hogy ... És sokan 

otthon maradtok, és tévét néztek az imaórák előtt. És azt mondjátok: "Pünkösdi vagyok." Ho- ho! Csak 

pünkösdinek hívatod magad. Nincs meg a pünkösdi megtapasztalásod. A gyülekezet az első a 

szívedben, testvér. Isten minden mindenben számodra, Isten. Minden, amit látsz és ismersz, az Isten. 

Az a csoport az, akiknek csak a neve pünkösdi, és azt mondták: "Ah, hát ez a dolog badarság! Nehogy 

elhiggyétek!" Látjátok? De az Úr látása az Úr Igéje által jön. Azt mind ássátok ki. Ássatok ki minden 

hitetlenséget, hogy az élet vize szabadon beáramolhasson, és megállítsa mindazt, ami azt mondja, hogy 

"A csodák napjai elmúltak". Hadd térjen vissza valóban a gyülekezet!  

78 Azt mondják: "A pünkösdi csoport nem más, mint egy csapat csinált hívő." Menjetek lejjebb, és 

ássatok le addig, amíg az ásó a sziklaalapba nem ütközik. Hagyd, hogy a pünkösdi megtapasztalás veled 

is megtörténjen, és nézd meg, mi történik, testvér. Nem lesz senki, aki hibát találna az életedben. Igen, 

uram. Egyenes derékkal járhatsz, és igazi úriember leszel. Egy igazi férfi, aki Istené. Egy igazi asszony, 

aki Istené. 

Amikor a Szentlélek elpecsétel, a pecsét a papír mindkét oldalán ott van. Látják a bejöveteled, és látják 

a kimeneteledet. Látni fogják, hogy nézel ki, hogy viselkedsz, hogy beszélsz, és... és... és hogy milyen 

társaságban vagy. És akkor vagy keresztény, ha a Szentlélek által vagy elpecsételve. Te… 

Isten készen áll, hogy megtegye, ha mi készen állunk rá, hogy hagyjuk, hogy Ő megtegye. Hiszitek ezt?  

79 Nos, akkor mit tegyünk? "Akkor most az következik, prédikátor, hogy eljön, és rám teszi a kezét?" 

Ennek semmi köze ahhoz. Az talán... talán felbuzdulsz valami kis dolgon. De ez... ez nem az. Az a 

dolgunk, testvér, hogy elfogadjuk Isten Igéjét, és azt mondjuk: "Ez az igazság, és hiszem. És van itt egy 

régi fadarab, amit most kidobok, a hitetlenségemet, és elrendezem Istennel. Hinni fogok." Higgyetek 

az üdvösségetekért! 

Nos... nos, nem mondhatom meg, hogy te üdvözülsz-e. Arról magadnak kell megbizonyosodnod. De 

Krisztus még mindig él és uralkodik. Ő itt van ma este. Hiszitek ezt? Mit kell tenned? Kerülj bele a 

szellembe! És amikor belekerültök a szellembe, akkor lesz látásotok. 

De amíg azt mondjátok: "Nos, Isten legyen áldott, metodista vagyok. Nem kell ilyesmikkel 

foglalkoznom." 

"Baptista vagyok." 

"Isten Gyülekezeteihez tartozok." 

"Én az Egység Gyülekezethez tartozok." Rendben. Menj csak így tovább. Soha nem lesz látásod. 

De csak dobd azt félre az útból, és akkor megjön a látásod, és látni fogd, hogy Jézus jön, és hogy a 

gyülekezet pusztulófélben van, és megjön a látásod, és elkezdesz leásni, testvér, én mondom neked, 

akkor fog történni veled valami. Belekerülsz az ébredés szellemébe. Hiszitek ezt?  

80 Kerüljünk hát bele mindannyian a szellembe, és higgyük. Hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Őt, hogy 

adjon nekünk látást. 

Mennyei Atyánk, elvesző földön vagyunk. Egy elvesző nemzetben. Egy elvesző világban vagyunk, és 

elvesző embereknek prédikálunk. És én... én csak egy ember vagyok. És az itt lévő többi prédikátor is 

csak ember. De Te egy elpusztíthatatlan Isten vagy. 



Imádkozom Hozzád ma este, Uram, ezért az üzenetért, amit elmondtam. És... és az ideges hat 

hónapom, amit végigcsináltam. Lehet, hogy nem mondtam helyesen, Uram. De ha... ha nem, Te add 

meg, hogy a Szentlélek kisimítsa, és vegye ki belőle az összes ráncot. 

Istenem, ahogyan Ábrahámmal tetted. És azt mondtad... ő... Tudjuk, hogy voltak nehéz időszakai, és 

ő... és megtántorodott, és... De amikor az életéről szóló isteni beszámoló meg lett írva, nos hát, akkor 

az van írva róla, hogy nem kételkedett Isten ígéretében hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, 

dicsőséget adván Istennek.  

81 Tehát Uram Istenem, minden kis megingásomat és félre mondott szavamat, és rosszul kiejtett 

szavamat és így tovább, hadd simítsa ki a Szent Szellem, és helyezze mindenki szívére ennek az 

üzenetnek az igazi isteni értelmezését ma este. Hogy... És Istennek mindig marad szolgája. 

Mindig maradnak emberek, akik szeretik Istent. És van egy Isten, aki érdeklődik irántuk. És van egy 

Megváltó, akire kétezer évvel ezelőtt le lett sújtva, a bűneinkért kapott sebeket, megrontatott a 

vétkeinkért, békességünk büntetése rajta volt, és az Ő sebeivel meggyógyultunk. 

Ugyanaz a Megváltó, aki azt mondta: "Amit én cselekszem, ti is azt cselekedjétek". Istenem, hadd 

vessünk ki ma este minden régi rönköt, és minden régi rozsdás vödröt, és minden ilyesmi legyen elvéve 

az útból. És az Élet vize hadd áramoljon szabadon. 

Istenem, fordíts ki engem belülről, moss meg és tisztíts meg, Uram. És tölts be éppen most a 

Szellemeddel. És töltsd be hittel ezeket az embereket itt kint. Hogyha van itt lent valaki, aki nem hisz, 

az hadd lásson és higgyen, mert ezt Jézus nevében kérjük. 

82 És akkor... akkor hadd kerüljön bele mindenki a szellembe, és mindannyian legyünk betöltve a 

szellemmel, és mindannyian gyógyuljunk meg és üdvözüljünk ma este. Mert ezt Jézus nevében kérjük. 

Ámen. an egy vérrel teli forrás, 

Immánuel ereiből fakad, 

És a bűnösök, akik belemerülnek, 

Elvesztik minden bűnös foltjukat. 

Elvesztik minden bűnös foltjukat, 

(Emeljük fel a kezünket, amíg... ) 

minden bűnös foltjukat; 

És a bűnösök, akik belemerülnek, 

Elveszítik minden bűnös foltjukat. 

Most hajtsuk meg a fejünket. 

A haldokló... [Branham testvér dúdolni kezd...] 

83 Ó Atyám Istenem, most meghalunk minden hitetlenségünkből. Teremtsd meg bennünk a... a vágyat 

arra, hogy most rögtön ásni kezdjünk. Ásunk, Atyám. Vizsgálj meg és próbálj meg engem, és nézd meg, 

van-e bennem valami hitetlenség, Uram. Ha van, segíts, hogy most azonnal eltüntethessem az 

utamból. Segíts, hogy ki tudjam tisztítani ezt a- a csatornát, hogy Isten ereje átáramolhasson rajta. 

Segíts ennek a hallgatóságnak most, Uram. Imádkozom értük. Imádkozom, hogy engedd, hogy minden 

csatorna tiszta legyen. Tisztíts meg minden gyülekezetet, amik itt képviseltetik magukat, Uram. 

Mindegyik, egyik szervezettől a másikig távolíts el minden hitetlenséget, Uram. Tisztítsd ki belőlük a 



világ minden rendszerét, és a Szentlélek édes közössége jöjjön be Isten csatornáin keresztül, áramoljon 

át itt ma este, hozzon friss kinyilatkoztatást, az Élet Igéjét, és menjen ki ma este minden itt lévő lélekbe.  

84 És tudom, hogy Te itt vagy, Uram. És úgy néznek rám, mint a Te látódra, vagy mint valakire, aki 

Benned hisz, aki példát kell, hogy mutasson. És Atyám, Istenem, imádkozom, hogy segíts nekem ma 

este, hogy a Szent Szellem szabadon bejuthasson a lelkembe és a szívembe, az életembe, a szemeimbe, 

a lényembe. Nem csak belém, hanem minden itt lévő emberbe. Hogy aki nem hisz, láthassa meg a 

Szellemet, amint a hívőkön keresztül munkálkodik, és azt mondhassa: "Ha... ha az…az a víz áramolhat 

abból a megtört sziklából rajtuk keresztül, akkor rajtam keresztül is áramolhat". Add meg, Atyám. Jézus 

nevében kérem. Ámen. Atyám, imádkozom, hogy áldd meg a mögöttem álló testvéreimet, ezeket a 

drága embereket. Néhányan közülük már akkor hirdették az evangéliumot, amikor én még csak egy 

bűnös fiú voltam. Istenem, add meg ma este, néhányan közülük, akik itt állnak, már régóta a 

harcmezőn vannak. Harcosok, sebeket szereztek.  

Sokszor a rendszerek arra vezetik az embereket, hogy... De a szívük mélyén, Uram, ők... ők... ők Isten 

mozdulását akarják látni. És akkor azt látjuk, hogy ha az ördög nem tesz meg valamit, akkor majd mást 

fog megtenni. És akkor elront valamit, vagy belerondít valamibe. És ez arra készteti őket, hogy 

csendesen húzódjanak vissza egy kicsit. Atyám, nyíljon meg ma este minden szív az igazi forrás előtt.  

85 Nos, Istenem, én beszélhetek. Csak egy ember vagyok. Én… tehetnék bármilyen kijelentést, jól is 

hangozhatna. De attól még az nem Te lennél. Tőled egyetlen szó bebizonyítja ezt, Uram. Te mondtad: 

"Ha van köztetek valaki, aki-- próféta vagy szellemi ember, Én, az Úr beszélek majd hozzá, látomásokat 

mutatok neki, álmokban beszélek hozzá. És ha az, amit mond, valóra válik, akkor őt hallgassátok. De 

ha nem válik valóra, ne féljetek attól az embertől, mert Én nem vagyok vele. De ha bekövetkezik, akkor 

hallgassatok rá." 

Nos, Istenem, Atyám, bebizonyítottam ma este - és minden este az Írások által, hogy Te vagy Krisztus. 

Te vagy... Te vagy az Isten Fia. És Te azért lettél összetörve, hogy elvedd a bűneinket és a 

hitetlenségünket, hogy a Te saját életed áramolhasson rajtunk keresztül.  

Most pedig azt mondom az embereknek, hogy ma este Te az Isten jobbján ülsz, a magasban, ott fent a 

trónon, olyan Főpap vagy, akit meg tud indulni a mi gyarlóságainkon. Add meg, Uram, hogy ma este 

sok vérfolyás meg legyen állítva. Ami a kiáradó hitetlenség miatt van. Mert ezt Krisztus nevében kérem. 

Ámen.  

86 Azt hiszem, hogy múlt vasárnap délután óta nem adtunk ki imakártyát, ha jól emlékszem. Nem 

hívtunk ki imasort. De a Szent Szellem minden este kiment az emberek közé. Hányan tudják, hogy ez 

igaz? Tíz, tizenöt, és így tovább, egy este, mindenki, aki itt kint van. Emberek, akiknek nincs imakártyája.  

Egy kicsit hibásnak érzem magam, hogy nem vettem fel néhány kártyát. És tudom, hogy egy kicsit 

késésben vagyok. De tegnap este azt mondtam (akkor is késésben voltam), hogy "Holnap este 

megpróbálunk kiosztani néhány imakártyát". És ma este átküldtem Billy-t. És azt mondtam neki: 

"Adjatok ki egy pár imakártyát!", és kiosztotta őket. 

Azt mondta nekem, hogy B 1-től 50-ig? 1-től 100-ig? B 1-től 100-ig. Rendben. Körülbelül ott kezdték. 

Hol voltunk... A múltkor is 1-től kezdted, 1-től kezdtük, nem? Ó, igen. Két este volt eddig. Bocsánat, 

de... Legközelebb 80-tól kezdtük...... 1-től – 1-től 25-ig, és aztán 85-tól indultunk a 100-ig.  

87 Nos, akkor kezdjük a közepén, ma este. Kezdjük 25-től …, 25-től 50-ig. Mondjuk. Jó lenne így? 

Akinek a B-25-öse van, emelje fel a kezét. Ott az a hölgy? Jöjjön ide, hölgyem. 25, 26? Rendben, 

hölgyem, jöjjön fel ide. A kártyák bárhol lehetnek szerte az épületben. Amikor megy a fiú, hogy kiossza 



ezeket a kártyákat, megy és összekeveri őket előttetek, szóval így … csak odaad nektek egy kártyát, 

akármelyik is következzen. És amikor kiszólítjuk, valahonnan jön valaki.  

Látjátok, a... senki sem tudja, hogy melyikkel kezdünk. És mi csak elindulunk valahonnan valahová. 

Nos, hol volt... 25, ugye? 26? 25, 26, kié a 26? Rendben, a 26-os itt van. 27, kinél van a B-27-es 

imakártya? B, mint Boston, 27-es. Rendben, 28-as, kinél van a 28-as? Nem látom a kezét. Kérem. 29? 

30? 31, kié a 31-es? Kérlek, várjátok meg, amíg felhívom a számod, hogy biztos lehessek benne. 

Mert ha valaki süket vagy ilyesmi, és azt mondja: "Branham testvér, (írnak ilyenkor nekem egy kis 

papíron) az ... az én számomat hívták, de süket vagyok, és senki sem szólt nekem, és te... azt hitted... 

Azt mondták, hogy azt hitted, hogy elmentem". És talán... "Én... én nyomorék vagyok, még a kezemet 

sem tudtam felemelni. És... és senki sem vett fel." Látod? "És még csak nem is imádkoztak értem." 

Imádkoznak érted, édes gyermekem. Minden este imádkoznak érted. Jézus most is ott van, közbenjár 

érted, a Felséges jobbján. És Ő csak azt akarja, hogy higgy neki.  

88 Rendben. Hol tartottam? A 26-osnál? Huszonegy, kettő... Hogyan... Hol... hol van... 31. 32? 32. 

Rendben. 33? 34? 34? Nem látom, 30-34? 34-es számú imakártya? Ha meglátjátok ezt a kártyát... 

Valaki nézzen körül. Talán az a valaki süket, néma, vagy nem tud felállni. 34? Nem akarok senkit 

kihagyni. Talán kimentek egy kicsit. 34? 35? B-35? Rendben. Rendben. 34, a 34-es bejött már? 34? B-

34? A 35-ös már itt volt. 36? 

Ne féljetek! Ha vétkeztél, valld meg, és tedd helyre, és a … a vér befedezi, amikor idejössz. Ugye tudod, 

mi történik, ha idejössz úgy, hogy megvallatlan bűnöd van? Nos, akkor inkább ne is vedd el a kártyát. 

Előbb imádkozd át! Aztán vegyél kártyát. Értitek? 

Rendben, akkor kezdjük az imasort. Rendben. Nem tudom... hányan vannak? Egy, kettő, három, négy, 

öt, hat, hét, nyolc. A három a tanúbizonyság száma. Ennyi elég lesz. Rendben.  

89 Mi a helyzet veled ott, akiknek nincs imakártyája? Lássuk, emeld fel a kezed. Beteg vagy, és azt 

akarod, hogy Isten meggyógyítson. Bárhol az épületben, nem számít, hogy merre vagy. (Mit mondtok?) 

36? 37? 38? 39? 40? Ebből kettő jön ki. Negyven és ötven között? Három. Még egy? (Azt hiszem, rosszul 

csinálom, ugye? Csak prédikálnom kellett volna, aztán egy oltárhoz hívást intézni az emberekhez.) Jól 

van. Oké. Kezdjük el az imasort, kérlek. 

Mindenki legyen nagyon tisztelettudó! Mindenki legyen olyan tisztelettel, amennyire csak lehet! 

Hajtsuk meg a fejünket egy pillanatra! ("Higgy, ó, csak higgy", testvér, megkérnélek.) 

Higgy... 

Elég kemény üzenet volt a ma esti. Azt szeretnénk, hogy most jöjjön a Szellem.  

Higgy, ó, csak higgy, 

90 Most, amíg jönnek, szeretnék kérdezni valamit: Ha... ha Krisztus bebizonyítja, hogy itt van, hányan 

fogtok majd hinni neki teljes szívetekből, és dobtok ki minden fadarabot a...? Van olyan, aki még soha 

nem volt az összejövetelemen? Emelje fel a kezét! Soha nem volt még egyetlen összejövetelemen sem? 

(Még jó, hogy nem mindenki ugyanazon az estén jön. Rendben testvérek, mindannyian imádkozzatok 

értem, megtennétek...?.... holnap este...?.... Biztosíthatlak benneteket...?.... Nem fogok...? Ti, férfiak, 

ti igazán...?.... egymással karöltve és szívből szívbe. A testvéreim vagytok... ) 

[Üres hely a szalagon—Szerk.] Testvéreim, én csak kérdeztem őket. Ez a csoport mögöttem, az a 

csoport is szeretném, ha imádkozna. Valami fog történni, Isten igazi, valódi emberei... 



Most, csak legyen hitetek. Nos, azt hiszem, ma is történni fog valami... Először is hozzátok szeretnék 

beszélni. ... Minden este annyian voltak, legalábbis nem hiszem, hogy volt olyan este, hogy ne lett volna 

legalább nyolc vagy tíz vagy tizenöt biztos esetünk az egész épületben. Igaz? Ti, akik itt voltatok? 

Látjátok?  

91 Nos, nektek, akik most vagytok itt először, nem mondom, hogy isteni gyógyító vagyok. Nem hiszem, 

hogy létezik ilyen ember a földön. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus a gyógyító. És Ő... Ő már mindent 

megtett értetek, amit megtehetett. Mert amikor Őrá ott régen le lett sújtva, Ő volt az a Szikla. Hiszitek 

ezt? 

Ő volt a tűzoszlop. A VAGYOK. És Ő volt a... Annyit kell csak tennünk, hogy eltávolítjuk a dugulást okozó 

dolgokat az útból. Ugye, hiszitek ezt? Nos akkor, Ő már meggyógyított itt minden beteget. Már 

mindenki meggyógyult. Minden bűnös már meg van mentve. De testvér, jobb, ha elfogadod, és... a 

gyógyulásodért.  

92 Nézzétek. A múltkor volt itt egy asszony, aki bizonyságot tett. Nos, nem is olyan régen még úgy 

kellett felhozni a gyülekezeti épületbe. És az az asszony ennél sokkal nagyobb volt. Még járni sem 

tudott a daganat miatt. Férfiaknak kellett megfogniuk, és feltenni őt a lépcsőre. Aznap este nem 

imádkoztam a betegekért, és az az asszony megragadott a nadrágszáramnál fogva, azt hiszem, kifelé 

menet. És a helyzet megfordult az ÍGY SZÓL AZ ÚR-ral.   

És az az asszony itt volt valamelyik este, olyan szabályos és normális, amilyen csak lehet. Látjátok? És 

minden... Ó, te jó ég! Mi próbáljuk... Nem … nem reklámozom, meg ilyenek, meg ilyenek, és így tovább. 

Mert Jézus sokszor mondta... 

Azt hiszem, ma az a baj, hogy az isteni gyógyításból valami nagy csillogó dolgot csinálunk. Látjátok? Ez 

nem csillogás. Ezért mondtam nektek, és teljes szívemből hiszem is, hogy Chicago most látja ezt 

utoljára. Látjátok? Ezt hiszem. Azt hiszem, hogy az ország többi része is. Én elmegyek. Látjátok? Szóval 

én... én hiszek, és emlékezzetek... emlékezzetek, hogy Ő mit mondott. És elmondta nekem azt, amit 

mondtam nektek.  

93 Soha semmit olyat nem mondtam nektek az Úr nevében, ami nem úgy történt, amint az el lett 

mondva. Ezt most kérdezem tőletek. Látjátok? Nos, akkor higgyetek nekem. Krisztus már 

meggyógyított téged. El kell fogadnod. 

Akkor most mi lenne, ha itt állna ebben az öltönyben, amit Ő adott nekem, itt állna ebben az 

öltönyben? Nos, ha odamennél hozzá, és azt mondanád: "Uram, meggyógyítasz engem?". 

Ő azt mondaná: "Dobd ki a rönköket az útból. Próbálok odajutni hozzád. De a hitetlenséged az, ami 

megállít téged."  

94 Nos, itt van... itt van... nektek, akik most jöttetek először, itt egy bibliai jelenet. Jézus a János 

evangéliuma …negyedik fejezetében elment egy asszonyhoz a kútnál, aki szamáriai asszonynak van 

nevezve. Mindannyian ismerjük ezt a történetet. És hogyan ismertette meg magát vele, mint Messiás? 

Mit tett? 

Azt mondta... az asszony azt mondta neki, azt mondta... Azt mondta az asszonynak: "Hozz nekem inni!". 

Kapcsolatba lépett a szellemével. 

Az asszony azt mondta: "A víz... a kút mély, és nincs mivel merítened". És azt mondta... Ekkor a vallásról 

kezdtek beszélgetni. Az asszony a vallásról akart beszélni. "Ezen a hegyen imádjuk Istent. Ti meg azt 

mondjátok, hogy Jeruzsálemben... Mert..." Azt mondta: "Nem … nem illő dolog, hogy egymással 

beszéljünk, mert te zsidó vagy, én meg... szamáriai." 



És Ő azt mondta: "Asszony, menj, hozd a férjedet és gyertek ide." 

Az asszony azt mondta: "Nincs férjem". 

Azt mondta: "Jól mondtad. Öt férjed volt, és az, akivel most élsz, nem a férjed."  

95 Nos, mit mondtak erről a gyülekezeti vezetők akkoriban? Nos, amikor azt mondom, hogy a 

gyülekezeti vezetők, nem az ilyen szolgálókra gondolok. Ők testvérek, a szívünk egy ritmusra dobog. 

Én azokra a gyülekezeti vezetőkre gondolok, akik gúnyt űznek ebből, és azt mondják, hogy nincs ebben 

semmi. Nem azokra a szervezetekre, amelyek támogatnak engem. Azokban... bennük Isten rendszere 

van. De azokra, akik nem... akik megtagadják ezt a dolgot, ők azok, akikről beszélek. Látod? A 

tagadásról...Ennek a tagadása… 

Az egyik azt mondja: "Az egész nem igaz. Az ördögtől van." Azok is ugyanezt csinálták ott. 

De az a kis öreg prostituált asszony azt mondta: "Uram, látom, hogy Te próféta vagy. Nos, tudjuk -

tanultuk- tudjuk, hogy amikor eljön a Messiás, Ő majd tudtunkra adja mindezeket a dolgokat." Hányan 

tudjátok, hogy ez igaz? Ez így van. 

Azt mondta: "Én vagyok az, aki veled beszélek". És az asszony berohant a városba, és azt mondta... 

Odament, és elmondta az embereknek: "Gyertek, lássátok meg az Embert, aki elmondta nekem 

mindazokat a dolgokat, amiket... amiket tettem. Hát nem Ő a Messiás?" És a Biblia szerint az egész 

város hitt Jézusban. Soha többé nem ismételte ezt meg. Csak egyszer tette meg. Mert az asszony, az a 

prostituált asszony azt elmondta nekik, hogy Jézus megmondta neki, hogy rossz férfival él. És az egész 

város elhitte, hogy Ő a Messiás. Mert az volt a Messiás jele.  

96 Nos, ha úgy gondolod, hogy a teológia a Messiás jele. És... és, hogy az egy ... az nagyobb jel ennél... 

Jézus azt mondta: "Amilyen cselekedeteket Én teszek, azokat ti is tegyétek". És azt mondod, hogy az 

evangélium hirdetése nagyobb cselekedet. Rendben, akkor gyere ide, és tedd meg a kisebb 

cselekedeteket. 

Itt az emelvény. Szolgáld ki magad! Gyere fel ide, és menj végig ezen az imasoron, és hagyd, hogy a 

Szentlélek mozduljon a hallgatóság körében, ott, fölötted. Hadd lássam, hogy megteszed ezeket a 

cselekedeteket, aztán menj és hirdesd az evangéliumot. Aztán tegyétek a nagyobb dolgokat.  

Jézus nem tudta hirdetni a Szentlélek keresztségét, mert az akkor még nem jött el. Az az a nagyobb 

dolog. Biztos, hogy az. A gyülekezetnek a Szent Szellem keresztséget hirdetnie kell. Jézus azt mondta, 

hogy eljön, de a gyülekezetnek már megvan, és azt mondják: "Megkaptuk. És ez értetek van." Látjátok? 

Tehát az nagyobb volt, ez igaz.  

97 De ugyanazok a cselekedetek, amiket Ő tett... "Aki hisz bennem, ugyanazokat a cselekedeteket fogja 

tenni, amelyeket én teszek." 

Nos, itt van egy asszony, akit nem ismerek. Nem ismerjük egymást? Szóval, hogy a hallgatóság 

megértse. Most, figyeljenek a hölgyre. Nem ismerem önt. Idegenek vagyunk egymásnak. Most 

találkozunk először. Ha így van, emelje fel a kezét. 

Most pedig, itt egy férfi és egy nő, akik újra találkoznak. Találkozik újra egy férfi és egy nő. Fogalmam 

sincs, hogy mi, ki az az asszony, vagy hogy miért van ott, vagy majdnem semmi. Egyáltalán nem 

ismerem. Hát, állhatnék itt, és mondhatnám... Mint ahogy sokszor az pszichológia, és mondják: "Az Úr 

azt mondja, hogy valakinek probléma van a hátával". Persze. Sokaknak van hátproblémája. Idegi jellegű 

problémájuk van. Persze. Nagyon sok embernek van. Látjátok? 

Ki az? Hol van? Honnan jött? Mi okozta? Mi fog vele történni? Ez már más. Látjátok? Ez a különbség.   



98 Ha idehívnám ezt az asszonyt, és azt mondanám: "Az Úr azért küldött, hogy imádkozzak a 

betegekért. Hadd tegyem rád a kezem, hadd kenjelek meg olajjal. Dicsőség Istennek. Meg fogsz 

gyógyulni." Joga volna elhinni, az igaz. De kételkedhet benne, a tapasztalatomban, abban, hogy igazat 

mondok-e neki vagy sem. Kételkedhetne abban. 

De amikor a Szentlélek eljön, és szól az ajkamon keresztül, és elmond neki valamit, amit ő élt át. Az 

akkor azonnal megold mindent. Látjátok? Mert tudja, hogy nem ismerem őt. És mindketten fel is 

emeltük a kezünket Istenhez, hogy nem ismerjük egymást. Hát, ez az evangélium. 

Ha ez nem az az evangélium, ami Krisztusé volt, ha ez nem... Azt mondod: "Branham testvér, azt 

mondod, hogy te vagy a Messiás?" Nos, ha ezt gondolod, az azt mutatja, hogy nincs szellemi 

ítélőképességed. Értitek? Hogy lehetnék én Messiás? Én William Branham vagyok, egy bűnös, aki 

kegyelemből meg lett mentve. Jézus Krisztus a Messiás. De az Ő szelleme él bennünk, a Szent Szellem.  

99 És néhányan közületek, akik nem akarják elhinni, hogy az a dolog, ami ezeket az embereket sírásra, 

kiabálásra és nyelveken szólásra készteti, az ugyanaz a Szellem. A Bi... Pál azt mondta: "Ha valaki eljön 

közétek, és ti mindannyian nyelveken szóltok, azt fogja mondani, hogy őrültek vagytok. De prófétáljon 

csak valaki, és tárja fel a szív titkait, akkor majd leborulnak, és azt mondják: "Isten van veletek.”" Nos, 

látjátok - ez egy pünkösdi ajándék, testvérek. Ez egy... ez egy... ez egy... ez csak valami, ami a 

gyülekezetnek lett adva. 

(A baptisták és a metodisták mennyire harcoltak veletek testvérek a nyelveken szólás miatt, ugyanezt 

teszik velem is ezért, szóval.... De álljatok ki az igazság mellett! Isten áldjon meg benneteket! Hagyjátok, 

hogy menjen tovább).  

100 Ha nem ismerlek, és ha az Úr megmondja nekem, hogy miért vagy itt, valami, amit tettél, valami, 

amit tenned kellene, vagy valami... valami bűn, ami az életedben van, vagy... vagy valami áldás, ami ott 

van, valami más, amiről tudod, hogy igaz-e vagy sem, tudni fogod, hogy igaz-e vagy sem. Hinnéd akkor 

teljes szívedből, hogy az lenne...? 

Valamilyen szellemi erőnek kell lennie, mert nem ismerjük egymást. Elhinnéd, hogy ez... a Messiás 

volt? Nem én, hanem az Ő szelleme, aki rajtam keresztül szólt, ahogy megígérte? Hinné ezt az egész 

gyülekezet egyetértésben? Emeljétek fel a kezeteket! Köszönöm. Most pedig higgyetek.  

101 Az asszony úgy három méterre áll tőlem. Csak nézek rá, hogy beszélgethessek vele, mert a 

prédikálás és ilyesmi után, ahogy a próféta is tette ott lent, és én nem vagyok próféta. De ahogy a 

próféta tette ott lent, ő... ő kiabált Jórámmal és a többivel. Szóval csak ott kellett lennie és... és beszélni. 

És Jézus beszélt az asszonyhoz. De előbb kapcsolatba kellett lépnie az asszony szellemével, amíg Ő fel 

lett kenve. 

És ez az, amire most várok. Arra, hogy a... hogy William Branham rönkje félre legyen dobva az útból, a 

gondolataim, a szellemem, a tudásom, minden. És mindezeket elveszem az útból, hogy Ő használhassa 

a szememet és a számat, hogy megdicsőítse magát az Ő népe előtt. Csak hogy... csak hogy 

engedelmeskedjek... 

Mint ez itt. Ez a dolog egyáltalán nem tud beszélni. Néma. Kell valami élő dolog ahhoz, hogy 

megszólaljon, valakinek bele kell beszélni. Magától nem tud beszélni. Én sem tudnék magáról semmit 

mondani. Valami olyan kell hozzá, amiben Örök Élet van, valami, ami ismer téged, és el tudja mondani. 

És ez így igaz.  

102 Hiszed? Az a problémád, hogy... Ha hallatszik még a hangom. Látom az asszonyt. Nagyon ideges és 

zaklatott. Idegi jellegű betegségben szenved. Nos hát, ez így van, pontosan így van. 



Nem tudom, miért, de mindig csak egy dolgot mondok, és mindig is egyet mondtam, az emberek pedig 

azt mondják, (érze) "Csak találgat". Én nem találgatok. Tudjátok, hogy ez nem lehet találgatás.  

Szóval, ez volt az igazság? Ha ez volt az igazság, ami elhangzott... Nos, hányan hisztek? Köszönöm. 

Köszönöm. Nos, ha... Mint Fülöp, amikor Ő megmondta neki, hogy hol volt, valamit Fülöpről. Azt 

mondta: "Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Izrael királya." 

Azt mondta: "Amiért ezt hiszed, nagyobbakat fogsz látni." Így van?  

103 Ez ugyanaz az ígéret. Maradj ott, ahol vagy. Nem tudom, mit mondtam neked, hogy mi volt a bajod. 

De bármi is volt az, az pontosan az a betegség volt, ami neked van. Hát, igen. Most már látom. Most 

már látom. Idegesség. Már jó ideje ebben az állapotban vagy. A menopauzával kezdődött. Ezen kívül, 

női bajod van. Ez... ami zavar. Ez igaz. 

Aztán még valami. Van valaki a szíveden, akiért imádkozol. Így van. Nem itt... A szemeivel van baj... az 

anyukád. Igen, így van. Szóval, hiszel? Küldd el neki azt a zsebkendőt, amit te... amíg a Szent Szellem 

rajtad van. Minden rendben lesz. Menj haza. Isten áldjon meg. Isten áldjon meg, testvérnő.  

104 Nos, hiszel teljes szívedből? Hinned kell. Csak bízzál Istenben. Meg vagy győződve arról, hogy Jézus 

Krisztus... Most ne... kérlek, ne mozogjatok. Tudom, hogy későre jár. Nem veszitek észre (Látjátok?), 

hogy mit mondott az Úr Angyala? "Ha ráveszed az embereket, hogy higgyenek neked." És olyankor, 

amikor... azt mondom: "Legyetek csendesek!" De nem így tesztek, mi lesz akkor? Egyenesen az 

arcomba vág. Sátán azt mondja: "Látod, nem hisznek neked." 

Néhányan hisznek, néhányan nem, de egymásnak ártotok. Jézus egyszer mindenkit kiküldött a házból. 

Látjátok, egyszerre próbálok evangélista és látó lenni. És ezt így nem lehet. Vagy elmegyek az erdőbe, 

és látó leszek, és visszatérek nagy léptekkel az üzenetemmel, és aztán visszamegyek, vagy félreteszem, 

és Isten elveszi tőlem, és hagyja, hogy hirdessem az evangéliumot, és evangélista legyek.  

105 Hogy vagy, testvérnőm? Nem ismerlek. Idegenek vagyunk egymás számára. Igaz ez? Idegenek 

vagyunk egymás számára. Hogy az emberek tudják, hogy idegenek vagyunk, felemelnéd a kezed, hogy 

idegenek vagyunk? Ha a Szent Szellem kinyilatkoztatja nekem, hogy miért állsz itt, elhiszed, hogy az Ő 

prófétája vagyok?...?... 

Úgy látszik, hogy egy jó szellemű asszony, hívő szelleme van. Igen, uram. Itt jön. Szívbetegségben 

szenvedsz. Szívbetegséged van. Aha. És ízületi gyulladásod is van. Aha. Idegi eredetű betegséged van. 

Van valaki a szíveden, akiért imádkozol. Ha Isten elmondja nekem, hogy ki az a valaki, vagy valamit 

róla, elhiszed, hogy az Ő prófétája vagyok? A gyermekedről van szó, a lányodról, és ő nincs itt. Messze 

él innen. Kaliforniában van. És idegösszeomlásban szenved. ÍGY SZÓL AZ ÚR. 

Nos, hiszel teljes szívedből? Akkor menj és fogadd el úgy, ahogy kérted és hitted, aszerint fog történni. 

Jól van.  

106 Jöjjön, uram. Nem ismerlek. Egyszer a mi Urunk... Azt hiszem, az utolsó kettő vagy három, aki 

elment, ők ... asszonyok voltak. Ő pedig férfi. Azt már mondtam, hogy mit tett Jézus, amikor egy... egy 

asszonnyal találkozott. Na, most, hadd menjek olyan helyre a Szentírásban, ahol egy férfival találkozott. 

Hogy a nők és a férfiak láthassák, hogy Őbenne nincs különbség. 

Amikor Péterrel találkozott. Találkozott Simon Péterrel. Akkor még Simonnak hívták. Elmondta neki, 

hogy Péter kicsoda, beszélt neki róla. Nos, hiszed, hogy Isten ugyanígy tud beszélni rólad is, rólad, és 

így tovább? Adna ez neked hitet? Egy pillanat! Valami történik. 

Az a hölgy ott, a bal oldalon, köldöksérve van. Hiszed, hogy Isten meg fog gyógyítani, testvérnő? Ha 

teljes szívedből hiszel benne, akkor megkaphatod, amit kérsz.  



107 Két férfi áll ott. Valaki éppen megérinti a Főpapot. Aki felfelé tartod az ujjadat, az orrod felé 

mutatsz, ott hátul állsz, te ott: a szíveddel van probléma, és bőrrákod van. Jézus meggyógyított, testvér. 

A hited meggyógyít.  

Mit érintett meg? Idősebb volt, mint ez az ember itt. Láttam, hogy van köztük különbség. 

Nos, ha Isten megmondja nekem, hogy mi a bajod, akkor hinni fogod, hogy az Ő szolgája vagyok? 

Először is, az oldaladban van valami baj. Ez egy... valamilyen szakadás, sérv az oldaladon. Így van. A 

másik dolog, hogy az idegeiddel van probléma, amitől... gyomorproblémáid lettek. Így van. Nos, 

hisztek, mindannyian? Úgy tűnt nekem, hogy ő egy jó ember.  

108 Szánjunk egy kis időt erre az emberre. Kérem, legyetek tisztelettudóak és csendesek. Van valami a 

szíveden; azt akarod, hogy Isten mondjon még valamit. Így van. Mert látom ezt a vágyakozást. Ó, nos 

hát, ez egy... ez egy asszony, egy feleség. Megműtötték, aminek következtében daganata lett. Igen, így 

van. 

Van egy lányod is. Az a lány valamikor TBC-s volt. Meggyógyult az isteni gyógyítás által. Most 

gyomoridege van. Ez igaz. Ma este itt vannak. Érzem, hogy itt vannak az összejövetelen. Rendbe fognak 

jönni. 

Hiszed, hogy Isten meg tudja mondani, hogy ki vagy? Segítene ez neked? Ha Ő meg tudta mondani 

Simon Péternek, hogy ki ő... Arkansasból jöttél. A neved Mr. Blackwell. Menj haza! Jézus Krisztus 

meggyógyított. Meglesz, amire vágyakozol, testvér.  

109 Hogy van, hölgyem? Te etióp vagy, én pedig angolszász származású. Ez két különböző emberfajta. 

Azt hiszem, életünkben először találkozunk? Ha a Szentlélek kinyilatkoztatja nekem, hogy mi a bajod, 

elhiszed, hogy - a Szentlélek - a Szentlélek prófétája vagyok? Csak legyen hited! Ne kételkedj! Higgy! 

Nagy vágy van a szívedben. Igazán keresed a Szentlélek keresztségét. Így van! Ezt keresni egy nagyszerű 

dolog. Ha Isten ismeri egy férfinak a nevét, akkor egy asszonynak is ismeri a nevét. Nem gondolod? Ha 

a Szent Szellem által megmondanám, hogy ki vagy, elhinnéd, hogy meg fogod kapni a Szent Szellemet, 

és Isten megadja neked ... Mrs. Fitzpatrick, menjen haza! Jézus Krisztus meg fogja adni neked a 

keresztséget! 

A Biblia azt mondta, hogy az utolsó napokban... Jézus azt mondta, hogy a... a Szellem eljön az utolsó 

napokban, hogy ezt tegye, ugyanaz a Szellem lesz, amely azon az emberi testen volt, aki Ábrahám 

idejében háttal állt a sátornak. Így volt?  

110 Itt van a következő személy, aki mögöttem áll. Egy asszony. Hall engem, hölgyem, maga, 

mögöttem? Jól van. Bólogat? Ön... önre nézek. Ha az Úr kinyilatkoztatja nekem, hogy mi a bajod... most 

erre nézel, akkor el fogod hinni, hogy ez Istennek ugyanaz az angyala, ugyanaz az erő, amiről Jézus azt 

mondta, hogy itt lesz az utolsó napokban? Mindannyian el fogjátok hinni? 

Női bajod van - női jellegű problémád van. Női probléma... női probléma. Menj haza! Jézus Krisztus 

meggyógyít. Higgy teljes szívedből!  

Ha azt mondanám, hogy meggyógyított téged, aki ott ülsz azon a széken, és szívproblémád van, hinnél? 

Akkor csak menj így tovább, és mond: "Köszönöm, Uram!". Higgy teljes szívedből! 

111 Nos, készülsz, hogy megműtsék a benned lévő daganatot. De el tudod hinni, hogy Isten meggyógyít 

téged? Hát persze. Csak menj és mondd: "Köszönöm, Uram Jézus!". És... 

Nos, szeretnéd, ha ma este meg tudnád enni a vacsorádat, ha a gyomorproblémáid elmúlnának? 

Megtennéd? Menj és egyél! Ha teljes szívedből hiszel. 



Szeretnél velem jönni a Golgotára egy vérátömlesztésre, hogy megszabadulj a cukorbetegségtől? 

Menj, tegyél így! 

Az a hölgy ott hátul, aki cukorbeteg, ugyanezt megteheted, ha hiszel, testvérnőm. Menj, és higgy teljes 

szívedből! 

Amikor nemrégen a gyomor problémákról beszéltem, az rád is vonatkozott. Szóval csak menj, edd meg 

a vacsorádat! És gyógyulj meg! 

Jól van. Egy nagy, erősnek látszó asszony, mint ő, de mégis problémái vannak az idegeivel. Ez a 

legnehezebb dolog a világon. Most már szabad vagy! Jézus Krisztus meggyógyít. Menj, higgy teljes 

szívedből.  

112 Kis hölgyem, hiszed, hogy az asztmád elmúlik, és rendbe jössz, és hazamész és meggyógyulsz? Csak 

menj tovább, és mondd: "Köszönöm, Uram". 

Hányan hisztek teljes szívetekből? Mindenki, aki teljes szívéből hisz... 

És te? Hiszed teljes szívedből, hogy... Csak menj tovább! Csak nem... csak dicsérjétek tovább Istent. 

Higgyetek Őbenne teljes szívvel. 

És te? Hiszed teljes szívedből, hogy Krisztus meggyógyít? Csak menj tovább, mondd: "Köszönöm, 

Uram", és hidd teljes szívedből. 

Te is hiszed, hogy rendbe jössz? Nem fogsz szívrohamban meghalni. Szóval menj csak, és hidd! Ha csak 

teljes szívedből tudnád hinni, rendbe jössz. Isten áldjon! Te akartad, hogy elmondjam, úgyhogy most 

már vége van. Menj és higgy teljes szívedből! 

113 Hányan hisztek teljes szívből? Hányan ástátok ki most az összes hitetlenséget, és dobtátok ki az 

összes egyházi fadarabot, és hányan állnak készen arra, hogy befogadják Krisztust? Tegyétek egymásra 

a kezeteket! Ez a döntésetek órája. Mindenki álljon nyugodtan. 

Ő... [Valaki nyelveken beszél, egy másik ember tolmácsolja...] Ámen. Látjátok, hová akartam kilyukadni 

azzal, amit elmondtam nektek? Ez a szolgálat azt az Illést példázza, aki felvétetett. És Elizeusnak kettős 

része volt, kettős része. Maga Jézus, aki visszaküldte a Szellemet, azt mondta: "Ezek a jelek követik 

azokat, akik hisznek". Látjátok? 

Nem valószínű, hogy az a férfi és az az asszony ismerik egymást, nagyon nem valószínű. Vajon... vajon 

az az asszony, aki nyelveken szólt, ismerted azt a férfit, aki tolmácsolta? Ha nem, akkor emeld fel a 

kezed! Ha nem ismered a férfit... Az, aki tolmácsolt, ha nem ismered az asszonyt, emeld fel a kezed? 

Messze hátul. Nem, uram. Nem ismerik egymást. 

114 És itt beszéltek, pontosan az üzenet körül, és pontosan visszahozták, hogy megerősítést nyerjen. 

Itt van Jézus, aki ismeri a szív titkait. Leszólt egy másik ilyen ajándékon keresztül, egy helyi ajándékon 

keresztül, egy prófétai ajándékon keresztül, egy helyi ajándékon keresztül, az Ő Igéjén keresztül. Íme, 

Ő van itt. Miért, jaj, ó, jaj...?... Dicsőség. 

Tegyétek egymásra a kezeteket! Ez minden, amit tennetek kell. Érints meg valakit, ha fel vagy kenve! 

És a Szent Szellem megadja nektek. 

Ó, Istenem, Jézus Krisztus nevében, telítsd meg ezt az épületet a Te Szellemeddel. Dobj ki minden 

fadarabot! Dobjatok ki minden régi rönköt, és a menny Istene töltsön be a Szentlélekkel, és gyújtsa 

lángra ezt a gyülekezetet. Kerüljetek bele az összejövetel szellemébe, és minden egyes ember 

gyógyuljon meg Jézus Krisztus nevében! 



Ez az! Halleluja. Hiszitek ezt? Abban a szellemben vagytok, amelyben be tudjátok fogadni? Ez az. 

Tüntessetek el mindent az útból! Ha teljes szívedből hisztek benne, álljatok fel, és fogadjátok el a Jézus 

nevében. Tessék, itt vagyunk. Emeljétek fel a kezeteket! Dicsőség, dicsőség! Ámen! Dicsőség Istennek! 

  

 


